
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
ПСИХОЛОГІЇ КОНСОЛІДАЦІЇ 

Мета курсу –  оволодіння системою загальнотеоретичних та практично-
орієнтованих знань, вмінь і навичок стосовно психологічного опосередкування 
поведінки людей у великих соціальних групах; формування наукового 
світогляду щодо психологічних чинників протиправної поведінки людини в 
натовпі.  

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Теоретико-методологічні проблеми 
психології», «Методологічні проблеми психології», «Теоретичні основи 
психосоціального розвитку особистості». Вивчення дисципліни формує засади 
для подальшого опанування студентами дисципліни «Теоретико-методологічні 
основи психології масової поведінки», «Теорія і практика соціально-
педагогічної діяльності психолога»». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: оволодіння студентами категоріально-термінологічним 
апаратом психології масової поведінки; формування знань структури та 
властивостей масової свідомості; формування знань функцій та рівнів розвитку 
масових настроїв; ознайомлення із розумінням змісту феномену масової 
поведінки в контексті історичного розвитку психологічної науки. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття, категорії і феномени психології масової 

поведінки, соціально-політичні концепції масової поведінки та теорії мас, зміст 
поняття масової свідомості, структура та властивості масової свідомості, 
механізми стихійної масової поведінки, індивідуальні та соціальні чинники 
регуляції масової поведінки;  

уміти: встановлювати чинники, що детермінують виникнення масової 
стихійної поведінки; визначати психологічні особливості основних різновидів 
натовпу; визначати механізми та основні складові маніпулювання масовою 
свідомістю; психологічні засади протидії маніпуляціям масовою свідомістю; 

володіти: визначати специфіку та закономірності виникнення основних 
різновидів натовпу; соціально-психологічним аналізом складу натовпу та 
основних етапів його розвитку. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Маси і масова свідомість. Поняття про психологію масової поведінки. Суть та 
основні прояви психології мас. Механізми масової психології. Психологія 
суспільства. Стихійна масова поведінка як соціальний феномен. 
Масові настрої. Психологія масових настроїв. Масові настрої в політиці. 
Особливості психологічного впливу на масові настрої. Масові соціально-
психологічні явища. Мода як стандартизована стихійна масова поведінка. 
Психологія чуток. Психологія реклами. Механізми впливу пропаганди на 
психіку людини. 
Етноси, нації та класи у психології. Психологія класу. Національно-
психологічні явища. Системо утворюючі ознаки українського національного 
характеру. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,0 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90  
годин, у тому числі 36 години аудиторних навчальних занять і 54 годин 
самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 


