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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 магістр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 
«Психологія мас». 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія мас» є 
нормативним документом КУ імені Б.Грінченка, який розроблено на основі 
освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до 
навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання. 

У період активного розвитку інформаційних технологій для студентів-
магістрантів спеціальності «Масові комунікації» є необхідними знання у 
галузі психології мас, зокрема, загальнотеоретичних підходів до вивчення 
різноманітних соціально-психологічних феноменів масової поведінки, 
масових настроїв та емоцій, взаємодії мас і лідера тощо; а також прикладних 
проблем соціально-психологічного впливу на маси – з боку ЗМІ, політичних 
лідерів та груп. 

У запропонованому курсі передбачено ознайомлення з історією 
становлення психології мас, різноманітними теоріями психології мас, а також 
психотехнологіями різноманітних підходів щодо впливу на маси як з боку 
ЗМІ, так і з боку особистостей та груп.  

Мета курсу – ознайомити студентів із основними положеннями 
психології мас як галузі психологічної науки, показати можливості 
використання відповідних знань у психологічній практиці, а також у 
практиці роботи політика і журналіста; формувати уміння та навички 
інформаційно-аналітичної діяльності в галузі психології мас, розвивати 
професійне мислення та сприяти професійному зростанню. 

Вимоги до знань та умiнь: 
ЗНАТИ: 

• поняття натовпу, публіки, маси, соцієтальної психіки, масової свідомості, 
масового несвідомого; 

 Специфіку масової психіки порівняно з індивідуальною психікою;  
• основні теорії психології мас;    
• історію становлення психології мас як соціально-психологічної дисципліни; 

 психологічну специфіку проявів масової поведінки людей; 
 механізми психологічної регуляції масової поведінки людей. 
УМІТИ: 

 здійснювати аналіз різноманітних ситуацій масової  поведінки 
людей з психологічного погляду; 

 здійснювати пошук джерел та каналів інформації для розкриття 
певного питання у галузі психології масової поведінки. 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 108 год., із них 12 год. – лекції, 12 год. – семінарські 
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заняття, 4 год. – індивідуальна робота, 4 год. – модульний контроль, 40 год. 
– самостійна робота студентів, 36 год. – підготовка до екзамену. 

Вивчення навчальної дисципліни "Психологія мас" завершується 
екзаменом. 
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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 

 
 

Шифр та назва  
галузі: 

 1801 " Специфічні 
категорії " 

 
Шифр та назва 
спеціальності: 

8.18010019 „Медіа- 
комунікації” 

 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: «магістр»  

 
Рік підготовки: 5 
Семестр:9 
 
Аудиторні заняття:                
28 години, з них:  
 
Лекції (теоретична 
підготовка): 12 годин 
Семінарські заняття:  
12 годин 
 
Модульний контроль:  
4 години   
 
Індивідуальна робота:   
4 години 
 
Самостійна робота: 40 годин, 
36 год. – самостійна робота з 
підготовки до іспиту.  
  
 
Вид  контролю: екзамен 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кількість годин  
 
№ 

з/п 

 
 

Назви теоретичних розділів 
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м
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ит
ор

ни
х:

 

ле
кц

ій
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м

ін
ар

сь
ки

х 
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ро
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та
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М
од
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ьн
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ко
нт

ро
ль

 

пі
дг

от
ов

ка
 д

о 
ек

за
м

ен
у 

 

Змістовий модуль І.  
Психологія мас  

1. Масова поведінка людей як 
соціально-психологічний феномен                                
 

4 4 2 2     

2. Проблема психологічних 
детермінант масової поведінки 
людей 
 

5 5 2 2 1    

3. Проблема соцієтальної психіки 27 5 2 2 1 20 2  

Разом: 36 14 6 6 2 20 2  

 
Змістовий модуль ІІ. 

Масова свідомість і масова поведінка 
4. Масова свідомість та її структура 5 5 2 2 1    

5. Основні стани масової психіки 4 4 2 2     

6. Основні процеси масової психіки 27 5 2 2 1 20 2  

Разом: 72 14 6 6 2 20 2 36 
Всього за навчальним планом: 108 28 12 12 4 40 4 36 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
Зміст модуля І 

Тема 1. Масова поведінка людей як соціально-психологічний феномен. 
Проблема визначення суті феномена масової поведінки людей. 

Феномен масової поведінки людей як психологічне явище. Основні сутнісні 
виміри явища масової поведінки людей. Критерії людської поведінки як 
масової.  

Основні різновиди масової поведінки людей. Форми вияву масової 
поведінки людей. Явище натовпу. Мітинг. Демонстрація. Явище масової 
паніки. Актуалізована велика соціальна група спортивних вболівальників. 

Чинники регуляції масової поведінки людей. Позапсихологічні 
чинники регуляції масової поведінки людей. Психологічні чинники регуляції 
масової поведінки людей. Різні рівні психічної регуляції масової поведінки 
людей. 

Свідомісний рівень психічної регуляції масової поведінки людей. 
Явище масової свідомості. Основні складові масової свідомості. Масові 
соціальні цінності. Масові соціальні ідеали. Масові соціальні стереотипи. 
Масові соціальні упередження. Масові соціальні настановлення. 

Позасвідомісний рівень психічної регуляції масової поведінки людей. 
Основні компоненти позасвідомісної регуляції масової поведінки людей. 

Семінарське заняття № 1. 
1. Предмет психології масової поведінки. 
2. Проблематика та структура психології масової поведінки. 
3. Місце психології масової  поведінки в системі гуманітарних наук. 
4. Масова поведінка людей як психологічне явище. 
5. Масова свідомість як чинник психічної регуляції масової поведінки 

людей. 
6. Різні рівні психічної регуляції масової поведінки людей. 
 

 

Тема 2. Проблема психологічних детермінант масової поведінки 
людей. 

Психологічні детермінанти масової поведінки людей як об’єкт наукового 
вивчення. Концепція соціального наслідування Тарда. Теорія психології 
натовпу та маси Лебона. Концепція Сігеле. Теорія Михайлівського. Концепція 
рівневої структури “масової психіки” Парето. 

Індивідуально-психологічні чинники детермінації масової поведінки 
людей. Рівень особистісної індивідуації. Емоційний статус особи. Рівень 
вираженості навіюваності. Локалізація суб’єктивного локус-контролю. Інші 
індивідуально-психологічні чинники детермнації масової поведінки людей. 
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Соціально-психологічні чинники детермінації масової поведінки людей. 
Рівень вираженості емоційного зараження. Розмах наслідувальних тенеденцій у 
відповідній людській масі. Міра та інтенсивність вираженості соціальої 
сугестії. Масовість готовності до сприймання навіювання. Інші соціально-
психологічні чинники детермінації масової поведінки людей. 

Проблема динаміки масової поведінки людей. Визначення зазначеної 
динаміки відповідними психологічними чинниками. Аспект консервативних 
тенденцій на рівні останніх. Аспект непостійності на рівні останніх. 

Семінарське заняття № 2. 
1. Психологічний зміст основних детермінант масової поведінки 

людей.      
2. Особистісні якості людини як чинник детермінації її поведінки у 

людській масі. 
3. Соціально-ситуативні обставини як чинник детермінації масової 

поведінки людей. 
4. Соціально-психологічні механізми регуляції масової поведінки 

людей. 
5. Явище динаміки масової поведінки людей. 
6. Динаміка масової поведінки людей в локальному контексті. 
7. Динаміка масової поведінки людей в історичному контексті. 

 

Тема 5. Проблема соцієтальної психіки. 
Єдність свідомісного та позасвідомісного вимірів психічної 

детермінації масової поведінки людей. Проблема виділення єдиного 
цілопсихічного детермінатора масової поведінки людей. Концепція 
соцієтальної психіки. 

Сутнісне визначення явища соцієтальної психіки. Природа соцієтальної 
психіки. Проблема генези соцієтальної психіки. Атрибутивні аспекти 
соцієтальної психіки. Динаміка існування соцієтальної психіки. 

Структурно-функціональна модель соцієтальної психіки. Інтегративна 
структура соцієтальної психіки. Диференційна структура соцієтальної 
психіки. Функціональний вимір соцієтальної психіки. Взаємозв’язок 
структурних та функціональних атрибутів соцієтальної психіки. 

Основні складові соцієтальної психіки. Основні її властивості. Основні 
її стани. Основні її процеси. Місце та роль кожної з цих складових у 
загальній структурі соцієтальної психіки. 

Проблема рівнів соцієтальної психіки. Основні параметри цих рівнів. 
Специфіка функіцонування цих рівнів. Соцієтальна психіка і масова 
свідомість: подібності і відмінності. 

Семінарське заняття № 5. 
1. Феномен соцієтальної психіки. 
2. Природа і генеза явища соцієтальної психіки. 
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3. Структурний склад соцієтальної психіки. 
4. Функціональний склад соцієтальної психіки. 
5. Структурно-функціональна єдність соцієтальної психіки. 
6. Основні рівні соцієтальної психіки. 

 

Зміст модуля ІІ. 
Масова свідомість і масова поведінка 

Тема 4. Масова свідомість і її структура. 
Явище масової свідомості як психологічний феномен. Основні 

атрибути масової свідомості як психологічного явища. Динаміка існування 
масової свідомості як один з ключових її атрибутів. Структура масової 
свідомості як один з ключових її атрибутів. Проблема взаємозв’язку 
структури та динаміки явища масової свідомості. 

Явище взаємозв’язку масової свідомості та масової поведінки людей. 
Специфіка такого взаємозв’язку. Масова свідомість як психічний 
регулятор масової поведінки людей. Структура масової свідомості і масова 
поведінка людей. Динаміка масової свідомості і масова поведінка людей. 
Свідомий і позасвідомий чинники психічної регуляції масової поведінки 
людей. Обмеженість конструкта масової свідомості для означення 
позасвідомих чинників регуляції масової поведінки людей.  

Семінарське заняття № 4. 
1. Проблема взаємозв’язку масової свідомості і масової поведінки людей. 
2. Структура масової свідомості і масова поведінка людей. 
3. Динаміка масової свідомості і масова поведінка людей. 
4. Явище рівнів масової свідомості як регулятора мсової поведінки 

людей. 
5. Проблема означення інтегратора позасвідомих чинників психічної 

регуляції масової поведінки людей.  
 

Тема 5. Основні стани соцієтальної психіки. 
Стани масової психіки як одна з основних характеристик цього явища. 

Засадничі підходи до виділення цих станів. Теоретичні підвалини виділення 
цих станів. Концептуальна модель основних станів масової психіки. 

Конвенційний стан: форми та зміст його вияву. Індикатори вияву 
конвенційного стану масової психіки. Формула “Так треба” як сутнісне 
вираження  конвенційного стану соцієтальної психіки. 

Корекційний стан масової психіки. Форми, зміст та індикатори вияву 
корекційного стану масової психіки. Формула “Треба не так” як сутнісне 
вираження  цього стану. 

Хаотичний стан масової психіки. Форми, зміст та індикатори вияву 
хаотичного стану масової психіки. Формула “Так не треба” як його 
сутнісне вираження. 
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Динаміка зміни, трансформації та взаємопереходів основних станів 
соцієтальної психіки. 

Семінарське заняття № 5. 
1. Концептуальна модель основних станів соцієтальної психіки. 
2. Конвенційний стан соцієтальної психіки. 
3. Корекційний стан соцієтальної психіки. 
4. Хаотичний стан соцієтальної психіки. 
5. Проблема трансформації основних станів соцієтальної психіки. 

 
Тема 6. Основні процеси масової психіки. 

Процеси масової психіки як одна з основних характеристик цього 
явища. Засадничі підходи до виділення цих процесів. Теоретичні підвалини 
виділення цих процесів. Концептуальна модель основних процесів масової 
психіки. 

Ідентифікація як один з основних її процесів. Форми, зміст та 
індикатори вияву ідентифікації як процесу масової психіки.  

Інвестиція як один з основних процесів масової психіки. Форми, зміст 
та індикатори вияву інвестиції як процесу масової  психіки.  

Автономізація як один з основних процесів масової психіки.  Форми, 
зміст та індикатори вияву автономізації як процесу масової  психіки.  

Маргіналізація як один з основних процесів масової психіки. Форми, 
зміст та індикатори вияву маргіналізації як процесу масової  психіки.  

Девіація як один з основних процесів масової психіки. Форми, зміст та 
індикатори вияву девіації як процесу масової  психіки.  

Семінарське заняття № 6. 
1. Концептуальна модель основних процесів масової психіки. 
2. Ідентифікаційний процес масової психіки. 
3. Інвестиційний процес масової психіки.  
4. Автономізаційний процес масової психіки. 
5. Маргіналізаційний процес масової психіки. 
6. Девіаційний процес масової психіки. 

 
 

IV.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Змістовний модуль І. 
Тема 1. Сучасні дослідження психології натовпу. – 5 год. 
Тема 2.  Аудиторія ЗМІ як різновид публіки. – 5 год. 
 

 
Змістовний модуль ІІ. 

Тема 3. Феномен лідерства у масах. – 5год. 
Тема 4. Соціокультурний контекст психології мас. – 5 год. 
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КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 
 

V. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологія 
мас»» – це вид навчально-дослідної роботи студента, яка містить зміст та аналіз 
результатів дослідницької діяльності, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 

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

Форма ІНДЗ: завершена практична дослідницька робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 
час лекційних, семінарських занять та самостійної роботи студентів.  

 

Змістовий модуль та теми курсу 

 

Академічний контроль 

 

Бали 

Змістовий модуль І.  
Психологія мас – дефініція, об’єкт та предмет вивчення 

 
Тема 1.    Сучасні дослідження психології натовпу 
– 5 год. 
 

Семінар,  модульний контроль, 
екзамен 

5 

Тема 2   Аудиторія ЗМІ як різновид публіки. – 5 
год. 

Семінар,  модульний контроль, 
екзамен 

5 

Змістовий модуль ІІ.  
Масова свідомість і масова поведінка 

 
Тема 3.   Феномен лідерства у масах – 5 год. Семінар,  модульний контроль, 

екзамен 
5 

Тема 4  Соціокультурний контекст психології 
мас. – 5 год. 
 

Семінар, модульний  контроль,  
екзамен 

5 

Разом: 20 год. Разом: 20 балів. 
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Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 
навчальної програми курсу, яка охоплює тему (або декілька тем) навчального 
курсу. 

Орієнтовна структура ІНДЗ: 
1. Підготувати проект масової PR-акції. 
2. Підготувати проект виступу лідера перед масами (натовпом). 

Продумати способи звернення, мову, образи, що застосовуються 
у промові, її тривалість, способи вираження емоційності і 
завершення. 

3. Скласти психологічні рекомендації щодо зменшення виявів 
психології натовпу у зібранні футбольних фанів. 

Таблиця 5.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 

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 
«Психологія мас ».  

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

VI.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.  
2.  
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3. Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Психологія мас» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів.  

4. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено 
види контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю подано у 
табл. 6.1.  

Таблиця 6.1 
 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 

  
№ 
/п 

 
Вид діяльності 

Кількість 
рейтингових 

балів 
1. Лекційні заняття 6 
2. Семінарські заняття  66 
3.  Індивідуальна навчально-дослідна робота 30 
4. Самостійна робота 20 
5. Модульний контроль 50 
6. Максимальна сума балів 172 
7. Коефіцієнт 2,86 
 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 
 
 

35 – 59 

«незадовільно» 
(з обов’язковим 

повторним курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю 

повторного складання) 

F 
 
 

FX 

60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
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Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  
за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно», подано у табл. 6.3. 

 
 

 Таблиця 6.3 
 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

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 й 
творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, 
засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до 
самостійного поповнення та оновлення знань. Але у 
відповіді студента 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 студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 

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

 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 

семінарських заняттях, виконання самостійних, індивідуальних завдань та 
модульних робіт. 

Здійснення модульного контролю передбачає використання 
роздрукованих завдань після завершення вивчення навчального  матеріалу 
модуля. 

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

1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи, робота з методиками. 
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 студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 

 
 

VIIІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ 
„ПСИХОЛОГІЯ МАС” 

1. Предмет психології мас. 
2. Проблематика та структура психології мас. 
3. Місце психології мас в системі гуманітарних наук. 
4. Методологія сучасної психології масової поведінки.  
5. Методи психології мас: загальна характеристика. 
6. Проблема визначення феномена масової поведінки людей. 
8. Основні сутнісні виміри масової поведінки людей.  
9. Місце і роль психіки у масовій поведінці людей. 
10. Психологічні детермінанти масової поведінки людей як об’єкт 

наукового вивчення.      
11. Індивідуально-психологічні чинники масової поведінки людей. 
12. Соціально-психологічні чинники масової поведінки людей. 
13. Проблема динаміки існування масової поведінки людей. 
14. Основні рівні детермінації масової поведінки людей. 
15. Масова ідеологія і масова поведінка людей. 
16. Масова психологія і масова поведінка людей. 
17. Основні виміри масової ідеології і масової психології. 
18. Структура масової свідомості і масова поведінка людей. 
19. Динаміка масової свідомості і масова поведінка людей. 
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20. Проблема рівнів масової свідомості як регулятора масової поведінки 
людей. 

21. Свідомісний і позасвідомісний чинники психічної регуляції масової 
поведінки людей.  

22. Концепція соцієтальної психіки. 
23. Природа соцієтальної психіки 
24. Структурно-функціональна модель соцієтальної психіки. 
25. Основні складові соцієтальної психіки. 
26. Рівні соцієтальної психіки. 
27. Проблема основних властивостей соцієтальної психіки. 
28. Властивість екстраверсії – інтроверсії. 
29. Властивість раціональності – ірраціональності. 
30. Властивість емоційності – прагматичності. 
31. Властивість сенсорності – інтуїтивності. 
32. Властивість екстернальності – інтернальності. 
33. Властивість інтенційності – екзекутивності. 
34. Проблема основних станів масової психіки. 
35. Конвенційний стан. 
36. Корекційний стан. 
37. Хаотичний стан. 
38. Проблема основних процесів масової психіки. 
39. Процес ідентифікації. 
40. Процес інвестиції. 
41. Процес автономізації. 
42. Процес маргіналізації. 
43. Процес девіації. 
44. Масова поведінка людей в сучасній Україні. 
45. Психологічні особливості масової поведінки людей в сучасній Україні. 
46. Динаміка змін масової поведінки людей в сучасній Україні. 
47. Основні чинники детермінації масової поведінки людей в сучасній 

Україні. 
48. Перспективи трансформації масової поведінки людей в сучасній 

Україні. 
 

IX. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
Викладання навчальної дисципліни «Психологія мас» відбувається на основі 

таких складових методичного забезпечення:  
 друковані джерела, що відображають зміст науки (підручники, посібники, 

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

 
Х. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 
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XI. Навчально-методична карта дисципліни « Психологія мас», спеціальність «Масові комунікації»  

Разом: 108 год., лекції –  12 год., семінарські заняття –  12 год., індивідуальна робота –  4 год.,  
самостійна робота –  40  год. ,модульний контроль –   4 год. ., самостійна робота з підготовки до екзамену – 36 год, підсумковий контроль – екзамен 

 Загальна кількість балів – 172, Коефіцієнт: 2,86 
 

Модулі Змістовий модуль І  Змістовий модуль ІІ 
Назва 

модуля 
ПСИХОЛОГІЯ МАС 

(71) 
МАСОВА СВІДОМІСТЬ І МАСОВА ПОВЕДІНКА 

(101) 
 

Теми 
 лекцій 

1. Масова поведінка людей як соціально-
психологічний феномен. 

2. Проблема психологічних детермінант масової 
поведінки людей 

3. Проблема соцієтальної психіки 
(3) 

4. Масова свідомість та її структура. 
5. Основні стани масової психіки. 
6. Основні процеси асової психіки. 

 
 

 (3) 

 
Теми 

семінарських 
 занять 

1. Масова поведінка людей як соціально-
психологічний феномен. 

2. Проблема психологічних детермінант масової 
поведінки людей 

3. Проблема соцієтальної психіки 
 

(33) 

 
4. Масова свідомість та її структура. 
5. Основні стани масової психіки. 
6. Основні процеси асової психіки. 

 
 
 

 (33) 
Зміст 

самостійної 
роботи  

1. Сучасні дослідження психології натовпу 
2. Аудиторія ЗМІ як різновид публіки 

(10) 

3. Феномен лідерства у масах 
4. Соціокультурний контекст психології мас 

(10) 
ІНДЗ Підготовка проекту (30) 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
 

(25) 

Модульна контрольна робота  2 
 

(25) 
 


