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Короткий 

опис 

навчальної 

дисциплін

и 

Політична психологія повинна відповісти на гострі питання 

суспільного буття, розкрити психологічне підґрунтя політичних явищ. 

Серед основних галузей сучасного психологічного знання вона є чи не 

найновішою в вітчизняній науковій практиці. Її історія на 

пострадянському просторі нараховує ледь більше десяти років. Проте, 

західна політична психологія вже давно була визнана як перспективна 

сфера розвитку світової політичної науки і має безцінні доробки, які 

вітчизняні психологи повинні осмислити і збагатити власними глибокими 

політико-психологічними рефлексіями, ґрунтовними емпіричними 

дослідженнями. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Мета даного навчального курсу полягає у формуванні системного 

цілісного уявлення про предмет та основоположні категорії курсу, 

психологічні закономірності, притаманні політиці, а також специфіку 

психологічних аспектів впливу індивіда, великих та малих груп, мас на 

соціально-політичні процеси. 

 

Мова 

викладання 
Українська 

 



 

Навчальне 

навантаження 

Лекції, год. Практичні 

заняття, год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 24 28 53 3,5 

Заочна форма 8 2 95 3,5 

 

 
Результати 
навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення 

курсу цієї навчальної 

здобувач вищої освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРН301 

ПРН302 

ПРНК01 

ПРНА02 

ПРНА03 

 

Оперувати понятійно-
категоріальним апаратом 
галузей знань соціальних та 
поведінкових наук, 
орієнтуватися в основних 
теоріях політичної психології 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРН301 

ПРН302 

ПРН303 

ПРНК02 

ПРНА04 

Відтворювати поглиблені 
теоретичні та практичні 
знання, різних соціально-
політичних доктрин і підходів 
дослідження політичної 
психології 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРН301 

ПРН302 

ПРН304 

ПРНА03 

ПРНА04 

Визначати сучасні тенденції 
розвитку політичної психології 
в Україні та в зарубіжних 
країнах 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

 ПРН304 

ПРН302 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНУ03 

Агрегувати – відбирати, 
обробляти, аналізувати 
фактологічну інформаційну 
базу щодо особливостей 
функціонування психології 
політиків країни 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРН301 

 ПРН304 

ПРНА03 

ПРНК03 

ПРНА04 

ПРНУ03 

 

Здійснювати аналіз, синтез, 
оцінку та структурування 
знань з питань впливу 
світових процесів на 
психологію прийняття 
політичних рішень на Україні 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

 ПРН302 

ПРНК02 

ПРНА03 

ПРНА04 

ПРНУ03 

Пропонувати шляхи та 
способи вирішення 
конфліктів на основі 
консенсусних та 
компромісних дипломатичних 
домовленостей 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 



 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмного 

РН 

Шифр програмного РН 

ПРН301 
Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПРН302 

Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань, в тому 

числі в правоохоронній галузі. 

ПРН303 
Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та 

розвитку психічних явищ. 

ПРН304 
Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога. 

ПРНК01 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних 

завдань, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПРНК02 

Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези 

досліджень. 

ПРНК03 

Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-

вікові особливості. 

ПРНА02 
Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПРНА03 
Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям. 

ПРНА04 
Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ПРНУ03 
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження. 

 
Зміст 

навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання 

на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1. 

Політична психологія як 

наука 

ПРН301 

ПРНК01 

ПРНА03 

ПРНА02 

ПРНУ03 

2/2/4 (денна ф/н) 

1/1/7 (заочна ф/н) 

Тема 2. 

Еволюція науки «Політична 

психологія» 

ПРН302 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНА02 

2/4/4 (денна ф/н) 

0/0/7 (заочна ф/н) 

Тема 3. 

Влада як психологічний 

феномен 

ПРН304 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНА04 

2/2/4 (денна ф/н) 

1/0/8 (заочна ф/н) 



Тема 4. 

Психологічні засади 

політичної соціалізації 

особистості 

ПРН302 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНА02 

2/2/5 (денна ф/н) 

1/0/7 (заочна ф/н) 

Тема 5. 

Політична психологія 

лідерства 

ПРНК03 

ПРНА03 

ПРНА04 
ПРНУ03 

2/2/4 (денна ф/н) 

1/0/8 (заочна ф/н) 

Тема 6. 

Психологічний вплив у 

політиці 

ПРН304 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНА04 

2/2/4 (денна ф/н) 

0/0/7 (заочна ф/н) 

Тема 7. 

Політичнасвідомість і 

політична культура 

ПРН304 

ПРНК01 

ПРНА03 

ПРНА02 

2/2/4 (денна ф/н) 

1/0/8 (заочна ф/н) 

Тема 8. 

Психологія політичної 

поведінки і політичної участі 

ПРН302 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНА02 

2/2/6 (денна ф/н) 

1/0/7 (заочна ф/н) 

 

Тема 9. 

 

Психологія малих груп у 

політиці 

ПРН301 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНА04 

 

1/2/4 (денна ф/н) 

0/0/7 (заочна ф/н) 

Тема 10. 

Психологія великих груп у 

політиці 

ПРН302 

ПРН304 

ПРНК03 

ПРНА03 

ПРНА04 

1/2/4 (денна ф/н) 

0/0/8 (заочна ф/н) 

Тема 11. 

Психологія мас у політиці ПРНК01 

ПРНА03 

ПРНА02 

ПРНУ03 

2/2/4 (денна ф/н) 

1/0/7 (заочна ф/н) 

Тема 12. 

Психологія стихійної 

поведінки в політиці 

ПРН302 

ПРН304 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНА02 

2/2/4 (денна ф/н) 

0/0/7 (заочна ф/н) 

Тема 13. 

Психологія формування 

національної політичної 

ідеології 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНА04 

ПРНУ03 

2/2/4 (денна ф/н) 

1/1/7 (заочна ф/н) 

 

Список 

основної 

літератури 

1. Головатий М. Ф. Політичнапсихологія: Підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. Ф. Головатий. – К. : МАУП, 2006. – 400 с. 

2. Головатий М. Ф. Соціологіяполітики: Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. Ф. Головатий. - К.: МАУП, 2003. – 504 с. 

3. Гуревич П. С. Политическая психология: учеб. пособие для 

студентов вузов / П. С. Гуревич. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2008. – 

543 с. 

4. Козирєв М. П. Політичнапсихологія: навч. посібник / 



М. П. Козирєв. – Львiв: ЛьвДУВС, 2018. – 648 с. 

5. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии / 

Д. В. Ольшанский. - Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 496 с. 

6. Політичнапсихологія: навчальнийпосібник / за ред. 

С. О. Матвєєва. – Київ, 2003. – 216 с. 

7. Політологія. Базовийпідручник для 

студентіввищихнавчальнихзакладів. Затверджено МОН 

молодьспортуУкраїнипідред.. І. М. Коваля / Л. І. Кормич – 

Харків: Фоліо, 2012. – 414 с. 

8. Політологія: навчальнийпосібник для 

студентівусіхспеціальностей / за ред. О. К. Струкевич, 

О. П. Конотопенко, С. А. Лапшина – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016 . 

– 403 с. 

9. Психологіямас :навчальнийпосібник / автор-упорядник 

Я. Є. Кальба. – Тернопіль :Навчальна книга – Богдан, 2012. — 

208 с. 

10. Соціологія :підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова 

та ін.; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2010. – 224 с. 

Шестопал Е. Б. Политическаяпсихология: Учебник для 
студентоввузов / Е. Б. Шестопал. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Аспект Пресс, 2012. – 344 с. 
 
 

Iнформацiйнi ресурси: 
 

1. «Антистресс» [электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://marks.on.ufanet.ru 

2. Библиотека с книгами по 
психологииhttp://psychologylib.ru/books/index.shtml 

3. Библиотекапсихологическогофорума «MyWord.ru» 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// psylib. 
myword. ru. 

4. Варій М.Й. Загальна психологія. Навчальний посібник / 2-ге 
видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007. - 
968 c. [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
http://psyhologiya.org.ua/zagalyna_psyhologiya.html 

5. Виртуальнаябиблиотека по психологии [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: 
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

6. Загальна психологія - Максименко С.Д. [Електронний 
ресурс] — Режим доступу 
http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/ 

7. "Каталог психологическойлитературы» [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 

8. «Психея» [Электронный ресурс] — (Режим доступа: 
http://www.psycheya.ru). 

 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

http://marks.on.ufanet.ru/
http://psychologylib.ru/books/index.shtml
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm
http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/
http://www.psycheya.ru/


навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

“ОЮА” визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-

education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-

dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

• доповіді та повідомлення на семінарах 25 

• виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 
15 

• опитування на семінарських заняттях 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

• письмова компонента 25 

• усна компонента 25 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 

 
Навчальне навантаження здобувача вищої 

освіти 

 

Види навантаження 
Середня кількість 

год. на кожен вид 

(денна форма) 

Кількістькредитів/год 
3,5 (денна ф/н) 
3,5 (заочна ф/н) 

Усього годин аудиторноїроботи, у т.ч.:  
52 (денна ф/н) 
10 (заочна ф/н) 

• лекційнізаняття, год. 
24 (денна ф/н) 
10 (заочна ф/н) 

• практичнізаняття, год. 
28 (денна ф/н) 
2 (заочна ф/н) 

• семінарськізаняття, год. 
0 (денна ф/н) 
0 (заочна ф/н) 

• лабораторнізаняття, год. 
0 (денна ф/н) 
0 (заочна ф/н) 

Усьогогодинсамостійноїроботи 
53 (денна ф/н) 
95 (заочна ф/н) 

Екзамен 
+ 

Залік 
- 

 

Вимоги 

викладача: 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, самостійна 

робота та опрацювання рекомендованої літератури і матеріалів є 

необхідною умовою.  

Користування електронними пристроями (телефони, планшетні ПК тощо) 

під час аудиторної роботи дозволяється тільки з дозволу викладача та у 

відповідних до навчального курсу цілях. 

Поведінка в аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 

наукової етики. 

 


