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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологія мас». 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія мас» є нормативним 
документом КМПУ імені Б.Д. Грінченка, який розроблено на основі освітньо-
професійної програми підготовки спеціалістів, 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». 

У період активного розвитку інформаційних технологій для студентів 
спеціалістів, магістрів спеціальності «Соціальна педагогіка» 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, 14 год. – семінарські 
заняття, 10 год. – практичні заняття, 6 год. – індивідуальна робота, 6 год. – 
модульний контроль,  60 год. – самостійна робота.  

Вивчення студентами навчальної дисципліни "Психологія мас" 
завершується заліком. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ  

І. Опис навчальної дисципліни  
 

Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Галузь знань 

0101 «Педагогічна 
освіта»;  Кількість кредитів  3 Нормативна 

 

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

Семестр 

9-й  Загальна кількість 
годин – 108 

Спеціальність  
7.01010601, 8.01010601 
«Соціальна педагогіка» 

 

Лекції 
12 год. 0 год. 
Практичні, семінарські 

14/10 год. 0 год. 
Лабораторні 

0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

60год. 0 год. 
Індивідуальні завдання:  

6 год. 
Модульний контроль 

6 год. 
Вид контролю:  

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання – 4 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст, 
магістр 

 залік 



 
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І.  
Психологія мас  

1. Масова поведінка людей як 
соціально-психологічний феномен                                
 

 4 2  2    

2. Проблема психологічних 
детермінант масової поведінки 
людей 
 

 5 2  2 1   

3. Проблема соцієтальної психіки  5 2  2 1   
Разом:  14 6  6 2  2 

 
Змістовий модуль ІІ. 

Масова свідомість і масова поведінка 
4. Масова свідомість та її структура  5 2  2 1   
5. Основні стани масової психіки  4 2  2    
6. Основні процеси масової психіки  5 2  2 1   

Разом:  14 6  6 2  2 
Всього за навчальним планом: 108 42 12 10 14 6 60 6 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



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. 

 



Література 

1. Грушин Б. Масова свідомість. – М., 2001.  

2. Дюркгейм Е.  Соціологія. – К., 1999. 

3. Костенко М. – Цінності та символи у масовій комунікації. – К., 

1993. – Рос. мов. 

4. Лебон Г. Психологія народів і мас. – СПб., 1995.  

5. Сорокин П. Людина. Цивілізація. Суспільство. – М., 2002.  

6. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / За ред. 

В.Васютинського. – К., 1997. 

 

 

                                                    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. 

           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. 

 

Література 

1. Дюркгейм Е.  Соціологія. – К., 1999. 

2. Костенко М. – Цінності та символи у масовій комунікації. – К., 

1993.  

3. Лебон Г. Психологія народів і мас. – СПб., 1995.  

4. Сорокин П. Людина. Цивілізація. Суспільство. – М., 2002.  

5. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / За ред. 

В.Васютинського. – К., 1997. 

6. Тард Г. Закони наслідування. – СПб., 1997.  
 

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. 
3. Структурний склад соцієтальної психіки. 
4. Функціональний склад соцієтальної психіки. 
5. Структурно-функціональна єдність соцієтальної психіки. 
6. Основні рівні соцієтальної психіки. 

 

Література 
  

1. Донченко О. Соцієтальна психіка. – К., 1994.  
2. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і 

політика.—К., 2001. 
3. Дюркгейм Е.  Соціологія. – К., 1999. 
4. Лебон Г. Психологія народів і мас. – СПб., 1995.  
5. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / За ред. 

В.Васютинського. – К., 1997. 
6. Тард Г. Закони наслідування. – СПб., 1997.  

 
 
 

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.  

 

Література: 

1. Головаха Е., Панина Н. Психологія людського взаєморозуміння. – 

К., 1989.  

2. Грушин Б. Массовое сознание. – М., 2001.   



3. Костенко М. – Цінності та символи у масовій комунікації. – К., 

1993.  

4. Московичи С. Столетие толп. – М., 1996.  

5. Сорокин П. Людина. Цивілізація. Суспільство. – М., 2002.  

6. Тард Г. Закони подражания. – СПб., 1997.  

7. Юнг К.Г. Проблемы души нашого времени. – М., 1992.  

 

 

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. 

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. 
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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 № 6-7. 
 

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. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Практичне заняття № 1-2. 

Масова поведінка людей як психологічне явище (4 год) . 
1. Скласти порівняльну таблицю поведінки людини у натовпі та у 

студентській групі.  
2. Привести приклади (з попередніх спостережень) вдалого та 

невдалого використання емоційних реакцій щодо масової поведінки  людей 
(робота у групах). 

3. Привести приклад типів масової поведінки людей (емоційних, 
раціональних, естетичних, мотивів престижу, уподіблення та моди, 
самоствердження, мотивів традиції). 

 
 

Практичне заняття 3-4. 
Соціально-психологічні чинники детермінації масової 

поведінки людей (4 год.) 
1. Проаналізувати психологічні особливості масовість готовності до 

сприймання навіювання 
2. Проаналізувати емоційний статус особи, яка знаходиться в натовпі. 
3. Проаналізувати рівень особистісної індивідуації. 

 
Практичне заняття 5-6 

Природа і ґенеза явища соцієтальної психіки (4 год.) 
1. Скласти порівняльну таблицю щодо соцієтальної психіки та масової 

свідомості. 
2. Гіпноз, навіювання, наслідування, зараження, переконання у 

масовій свідомості. 
3. Стереотип, імідж, ідентифікація, соціально-психологічна установка 

та ефект ореолу. 
4. Технологія «25-го кадру» при плануванні масових заходів. 
7.Етичні проблеми психологічного впливу у масовій свідомості. 

 



Практичне заняття 7. 
Основні процеси масової психіки (2 год.) 

 
1. Знайти та проаналізувати приклади ідентифікації як процесу масової 
психіки. 
2. Визначити приклади автономізаційних процесів масової психіки. 
3. Проаналізувати та знайти відео приклади маргіналізаційних процесів 
та девіаційних процесів масової психіки 
 
 

Зразок модульної контрольної роботи 
 

Варіант І. 
1. Розкрити основний психологічний зміст явища масової поведінки людей. 
2. Проаналізувати зміст основних властивостей соцієтальної  психіки.  
Варіант ІІ. 
1. Дати характеристику явищу соцієтальної психіки. 
2. Проаналізувати психологічні особливості масової поведінки людей в 
сучасній Україні. 
Варіант ІІІ. 
1. Визначити основні чинники психічної регуляції масової поведінки 

людей. 
2. Проаналізувати зміст основних процесів соцієтальної психіки. 
 

 
  

V.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

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. 



Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю  

№ 
з/п 

 
Вид діяльності 

Кіль
кість 
рейт
инго
вих 

балів 

 

1. Семінарські заняття  75 
2. Лекції (відвідування) 6 
3. Практично-лабораторні заняття 55 
4.  Модульна контрольна робота  75 
5. Самостійна робота 60 
6. Індивідуальна навчально-дослідницька 

робота 
30 

 Разом: 303 

К
ое

фі
ці
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т 

пе
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нк
у 

1 
: 3

,0
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Підсумковий рейтинговий бал 100  
 
 
 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 

оцінки ECTS 
Підсумкова 

кількість 
балів (max – 

100) 

Оцінка за 4-бальною 
шкалою 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

 

Залік 

1 – 34 
 
 

«незадовільно» 
(з обов’язковим 

повторним вивченням 
курсу)  

F 
 
 

35 – 59 «незадовільно» 
(з можливістю 

повторного складання) 

FX 

не
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хо
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но

 
 

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

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

90 – 100 «відмінно» A за
ра

хо
ва

но
 

 
  
 

 
 
 
 



VІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
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). 
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