
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

Мета курсу – формувати у студентів уявлення про політичну психологію як науку, що 

вивчає психологічні закономірності політичних процесів 
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Політична психологія» в структурно-логічній 

схемі базується на набутих знаннях з: «Психологія особистості», «Психологія особистості», 

«Політологія» тощо. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної 

діяльності; вміти критично мислити у сфері професійної діяльності; мати навички професійної 

комунікації; застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, 

спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності; презентувати результати 

теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей знань; здійснювати політичну просвіту і розвивати 

політичну культуру громадян, вибудовувати свою діяльність. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні історико-еволюційні аспекти становлення політичної психології як 

науки та базових категорій політичної психології; методологічні принципи та методи 

політико-психологічних досліджень; психологічні особливості різних політичних режимів, 

специфічні особливості політичної діяльності та психологічного змісту влади; особливості 

політичних уподобань різних соціальних груп і об’єднань, загальних рис політичної 

психології суспільства; ролі соціальних груп в політиці (політичних партій, рухів, 

громадських політичних організацій); політичний вплив на масову свідомість та масову 

поведінку; сутність, сфери, інститутів політичної соціалізації особистості; основні 

психологічні прийоми політичної дії та основи політичного консультування; 
уміти: аналізувати та співставляти підходи до вирішення проблем політичної 

психології; аналізувати та розробляти засоби соціально-психологічного впливу на 

формування громадської думки, установок і настроїв населення; розробляти рекомендації 

щодо організації пропагандистських та PR-акцій; здійснювати соціально-психологічну 

експертизу пропагандистських та PR-акцій; розробляти соціально-психологічні заходи щодо 

формування іміджу різних політичних партій, рухів, лідерів, а також громадських та інших  

організацій; пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Змістовий модуль 1. «Предмет і методи політичної психологі» розкриває зміст 

основних категорій політичної психології, окреслює її завдання, структуру та місце в системі 

психологічного знання. У модулі аналізуються методологічні основи політичної психології, 

визначається доцільність методів психологічного дослідження та межі їх застосування в сфері 

політичної діяльності; характеризуються історичні етапи становлення політичної психології 

як науки та окреслюються її сучасні проблеми. Також у модулі розкривається особливості 

політичної соціалізації особистості та її участі у політичних процесах. 
Змістовий модуль 2. «Групи та маси в політиці» спрямований на ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з категоріями «групи» та «маси» з точки зору політичної психології. 

У ході вивчення модуля здобувачі знайомляться з: поняттям малих та великих груп як 

суб’єктів політики; внутрішніми механізми становлення політичної групи; особливостями 

групової свідомість як вищого рівня розвитку групової психології; впливом групової ідеології 

на психіку людини, механізмами її формування і поширення. Теми розділу дозволяють 

проаналізувати роль психології мас в динамічних політичних процесах, охарактеризувати 

масову політичну свідомість, її генезу, структуру, рівні, а також описати масові настрої як 

політико-психологічний феномен в житті суспільства. Змістовий модуль охоплює коло 

питань, повʼязаних з психологічними особливостями політичної діяльності, визначає її 

психологічну структуру, особливості професійного застосування психологічного впливу у 

політичній діяльності. Теми розділу дозволяють визначити особливості використання 

психологічних знань на різних етапах політичної взаємодії. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 

у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та індивідуальної 

роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Борейчук Ірина Олегівна,  кандидат,  психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології та педагогіки. 
 


