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1. Коротка анотація до навчальної дисципліни. Програму навчальної
дисципліни «Психологія мас» розроблено відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки ступеню вищої освіти «Магістр» спеціальності «Психологія»
(053).
Предметом вивчення навчальної дисципліни виступають психологічна
сутність масового скупчення та загальні механізми стихійної поведінки.
Міждисциплінарні зв’язки:
Забезпечуючі дисципліни: загальна психологія, соціальна психологія, вікова
психологія, конфліктологія, юридична психологія, практична психологія, вступ до
спеціальності.

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Становлення та розвиток психології мас. Поняття маси.
Тема 2. Види мас.
Тема 3. Характеристики мас.
Тема 4. Фази існування маси. Психологія етнічних груп.
Тема 5. Загальні механізми стихійної поведінки.
Тема 6. Масова агресія як форма стихійної поведінки
Тема 7. Чутки, як основа стихійної поведінки.
2. Мета та цілі навчальної дисципліни.
Метою дисципліни “Психологія мас” є формування наукового світогляду в
площині: визначення поняття, сутності маси; можливості використання
відповідних знань у психологічній практиці; формувати уміння та навички
інформаційно-аналітичної діяльності в галузі психології мас, розвивати
професійне мислення та сприяти професійному зростанню; специфіки прикладних
досліджень та реальних можливостей психології в формулюванні практичних
рекомендацій щодо розробки сучасних методів впливу на натовп.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія мас» є:
розв’язання загальних наукових проблем, пов’язаних із формуванням
знань про причини суб’єктивного та об’єктивного характеру, які породжують
масові скупчення;
аналіз проявів стихійної поведінки в масі та основних психологічних
аспектів функціонування такої маси (циркулярна реакція, паніка, масова істерія).
3. Формат навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Психологія
мас» проводиться в заочному форматі, має чітку структуру, завдання і
систему оцінювання.
4. Результати навчання.
В результаті вивчення даного курсу здобувач повинен знати:
теоретико-методологічні засади дисципліни «Психологія мас»;
теоретичні та практичні аспекти функціонування масових скупчень;
поняття натовпу, публіки, маси, соцієтальної психіки, масової
свідомості, масового несвідомого;
основні теорії психології мас;
основні переважаючі в Україні види мас;
основні механізми стихійної поведінки;
принципи розробки нових стратегій впливу на масові скупчення.
вміти:
застосовувати отримані знання в практичній діяльності;
здійснювати аналіз різноманітних ситуацій масової поведінки людей з
психологічного погляду;
здійснювати аналіз масового скупчення та психологічних настроїв, які
панують в масі;
виявляти основні причини масового скупчення та фази його існування;
на основі вивчення основних механізмів формування та розвитку маси
розробляти рекомендації щодо напрацювання нових методів впливу на них.
4.1. Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки здобувачів вищої освіти:
Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати складні завдання та проблеми у процесі навчання та
професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення
дослідження та (або) здійснення інновацій та характеризується
комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
Загальні компетентності
ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Фахові компетентності
ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню
діяльність для різних категорій населення у сфері психології.
Програмні результати навчання
ПРН4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп,
організацій.
ПРН9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні
принципи та загальнолюдські цінності.
Мова навчання: українська мова.
5. Обсяг навчальної дисципліни
Вид заняття

Загальна кількість годин

лекції

4 год.

семінарські заняття / практичні

14 год.

самостійна робота

102 год.

6. Ознаки навчальної дисципліни:

Рік викладання

семестр

2021

1

рік навчання
спеціальність
здобувачів вищої
освіти
«Психологія»
1МАГ

Нормативний/
вибірковий
вибірковий (В)

Забезпечуючі дисципліни: загальна психологія, соціальна психологія, вікова
психологія, конфліктологія, юридична психологія, практична психологія, вступ до
спеціальності.
7. Пререквізити. Перелік попередньо прослуханих навчальних дисциплін:
загальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, конфліктологія,
юридична психологія, практична психологія, вступ до спеціальності.
8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання. Проведення занять з
використанням мультимедійної установки, що надає ілюстративності під час

висвітлення окремих прикладних аспектів психологічного супроводження
лідерства в організаціях.
9. Політика курсу. Дисципліна сформована та викладається відповідно до
вимог Положення про академічну доброчесність у Національній академії
внутрішніх справ, яке було розроблено на основі українського та світового
досвіду етичної нормотворчості. Даний документ затверджений Вченою радою
Національної академії внутрішніх справ (протокол № 5 від 27.03.2018) та
введений в дію наказом ректора Академії (наказ № 422 від 30.03.2018). Згідно
його положень члени (курсантської) студентської спільноти у своїй діяльності
керуються нормами та правилами етичної поведінки та професійного спілкування,
зважають на принципи, цінності, норми, правила та умови дотримання
академічної доброчесності.
10. Схема навчальної дисципліни:
Тема заняття,
кількість годин
план заняття,
тези

Тема 1.
Становлення та
розвиток
психології мас.
Поняття маси.
Тема 2. Види
мас.

Вид навчального
заняття

Лекції,
семінарські
, практичні
заняття.
самостійна
робота

Необхідне
обладнання

Ресурси в
інтернеті,
література

Ноутбук,

Ресурси
телекомунікаці
йних мереж,
наукова
література

проектор

Тема 3.
Характеристик
и мас.
Тема 4. Фази
існування маси.
Психологія
етнічних груп.
Тема 5.
Загальні
механізми
стихійної
поведінки.
Тема 6. Масова
агресія як
форма
стихійної
поведінки.
Тема 7. Чутки,
як основа
стихійної
поведінки.

11. Система оцінювання та вимоги

Права та
обов’язки
здобувачів
під час
проведення
навчального
заняття

Навчання
впродовж
життя

Перелік
необхідних
завдань, які
мають
виконати
здобувачі на
занятті

Розглянути
, вивчити
питання
якісні
тем,
освітні
послуги;
аналізувати
справедлив
,готувати
е
та реферативн
об’єктивне
і
повідомлен
виконувати
вимоги
ня та
освітньої
доповіді.
програми
поважати
гідність,
права,
свободи та
законні
інтереси
всіх
учасників
освітнього
процесу,
дотримуват
ися етичних
норм
тощо

Бал
(оцінк
и)

Примітк
и

Загальна система оцінювання
навчальної дисципліни
Вимоги до письмової роботи (за
умови наявності)
Семінарські заняття

Умови допуску до підсумкового
контролю

участь в роботі впродовж
семестру/залік - 60/40
вибір тематики відбувається під час
занять.
під час проведення семінарів здобувачі
працюють у такому форматі, а саме:
аналізує, розглядає, систематизує
отриманні знання.
за умови виконання визначеного науковопедагогічним працівником обсягу.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ
семінарських, практичних, самостійних занять.
Семінарське заняття – 2 год.
ТЕМА 1: Становлення та розвиток психології мас. Поняття маси.

З навчальної дисципліни: Психологія мас.
Категорія здобувачів вищої освіти: слухачі НАВС
Навчальні години: 2 год
Навчальна мета заняття: оволодіння системою загальнотеоретичних та
практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок стосовно психологічного
опосередкування поведінки людей у великих соціальних групах.
Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність слухачів, сприяти
розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.
Виховна мета заняття: вміння визначати специфіку та закономірності
виникнення основних різновидів маси.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія,
диференціальна психологія, соціальна психологія, юридична психологія,
психодіагностика, психологія особистості, вікова психологія та інженерна
психологія.
Навчально-методичне забезпечення лекції:
Наочність: мультимедійне забезпечення, комп’ютеризовані тестові програми
Технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання, комп’ютер.
Навчальні питання:
1.
Розвиток поглядів на маси та масову поведінку.
2.
Франко-італійська психологія мас Г. Лебона.
3.
Поняття «маса» та «масове скупчення».
Семінарське заняття – 2 год.

ТЕМА 2: Види мас.
З навчальної дисципліни: Психологія мас
Категорія здобувачів вищої освіти: слухачі НАВС
Навчальні години: 2 год
Навчальна мета заняття: оволодіння системою загальнотеоретичних та
практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок стосовно психологічного
опосередкування поведінки людей у великих соціальних групах..
Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність слухачів, сприяти
розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.
Виховна мета заняття: формування теоретичних знань про основні види мас
та їх класифікацію відповідно до певних критеріїв.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія,
диференціальна психологія, соціальна психологія, юридична психологія,
психодіагностика, психологія особистості, вікова психологія та інженерна
психологія.
Навчально-методичне забезпечення лекції:
Наочність: мультимедійне забезпечення, комп’ютеризовані тестові програми
Технічні засоби навчання : мультимедійне обладнання, комп’ютер.
Навчальні питання:
1. Відмінності мас від інших скупчень.
2. Типологія натовпу та особливості окремих його різновидів.
3. Основні характеристики масової свідомості.
4. Масова поведінка: її особливості.
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ТЕМА 3: Характеристики мас.
З навчальної дисципліни: Психологія мас
Категорія здобувачів вищої освіти: слухачі НАВС
Навчальні години: 2 год
Навчальна мета заняття: оволодіння системою загальнотеоретичних та
практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок стосовно психологічного
опосередкування поведінки людей у великих соціальних групах.
Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність слухачів, сприяти
розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.
Виховна мета заняття: вміти проводити соціально-психологічний аналіз
складу натовпу та основних етапів його розвитку.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія,
диференціальна психологія, соціальна психологія, юридична психологія,
психодіагностика, психологія особистості, вікова психологія та інженерна
психологія.
Навчально-методичне забезпечення лекції:
Наочність: мультимедійне забезпечення, комп’ютеризовані тестові програми
Технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання, комп’ютер.
Навчальні питання:
1.
Суб’єкти стихійної масової поведінки.
2.
Особливості групової динаміки маси.
3.
Соціальна психіка соціальних груп.
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ТЕМА 4: Фази існування маси. Психологія етнічних груп.
З навчальної дисципліни: Психологія мас
Категорія здобувачів вищої освіти: слухачі НАВС
Навчальні години: 2 год
Навчальна мета заняття: оволодіння системою загальнотеоретичних та
практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок стосовно психологічного
опосередкування поведінки людей у великих соціальних групах.
Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність слухачів, сприяти
розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.
Виховна мета заняття: формування теоретичних знань про теоретичні
положення конкретними прикладами масової етнічної поведінки; вміння
визначати специфіку та закономірності виникнення певних фаз існування маси та
причин фази смерті.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія,
диференціальна психологія, соціальна психологія, юридична психологія,
психодіагностика, психологія особистості, вікова психологія та інженерна
психологія.
Навчально-методичне забезпечення лекції:
Наочність: мультимедійне забезпечення, комп’ютеризовані тестові програми
Технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання, комп’ютер.
Навчальні навчальні питання:
1.
Фази народження та смерті маси.
2.
Причини виникнення мас.
3.
Людина і маса.

4.

Психологія етнічних груп.
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ТЕМА 5: Загальні механізми стихійної поведінки.
З навчальної дисципліни: Психологія мас
Категорія здобувачів вищої освіти: слухачі НАВС
Навчальні години: 2 год
Навчальна мета заняття: оволодіння системою загальнотеоретичних та
практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок стосовно психологічного
опосередкування поведінки людей у великих соціальних групах.
Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність слухачів, сприяти
розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.
Виховна мета заняття: формування теоретичних знань про механізми
стихійної поведінки, які виникають з причин безперервної циркулярної реакції в
натовпі.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія,
диференціальна психологія, соціальна психологія, юридична психологія,
психодіагностика, психологія особистості, вікова психологія та інженерна
психологія.
Навчально-методичне забезпечення лекції:
Наочність: мультимедійне забезпечення, комп’ютеризовані тестові програми
Технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання, комп’ютер.
Навчальні навчальні питання:
1.
Поняття про «циркулярну реакцію», як механізм стихійної поведінки.
2.
Масова паніка та умови її виникнення.
3.
Масова істерія та умови її виникнення.
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ТЕМА 6: Масова агресія як форма стихійної поведінки
З навчальної дисципліни: Психологія мас
Категорія здобувачів вищої освіти: слухачі НАВС
Навчальні години: 2 год
Навчальна мета заняття: оволодіння системою загальнотеоретичних та
практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок стосовно психологічного
опосередкування поведінки людей у великих соціальних групах.
Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність слухачів, сприяти
розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.
Виховна мета заняття: знати та визначати критерії психологічної готовності
натовпу до активних агресивних дій.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія,
диференціальна психологія, соціальна психологія, юридична психологія,
психодіагностика, психологія особистості, вікова психологія та інженерна
психологія.
Навчально-методичне забезпечення лекції:
Наочність: мультимедійне забезпечення, комп’ютеризовані тестові програми
Технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання, комп’ютер.
Навчальні навчальні питання:
1.
Види агресій натовпу та їх характеристика.
2.
Механізми впливу на агресивний натовп.
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ТЕМА 7: Чутки, як основа стихійної поведінки
З навчальної дисципліни: Психологія мас
Категорія здобувачів вищої освіти: слухачі НАВС
Навчальні години: 2 год
Навчальна мета заняття: оволодіння системою загальнотеоретичних та
практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок стосовно психологічного
опосередкування поведінки людей у великих соціальних групах.
Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність слухачів, сприяти
розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.
Виховна мета заняття: вміння визначати специфіку та закономірності
виникнення чуток та пліток в натовпі.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія,
диференціальна психологія, соціальна психологія, юридична психологія,
психодіагностика, психологія особистості, вікова психологія та інженерна
психологія.
Навчально-методичне забезпечення лекції:
Наочність: мультимедійне забезпечення, комп’ютеризовані тестові програми
Технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання, комп’ютер.
Навчальні навчальні питання:
1.
Чутки та їх різновиди.
2.
Джерела та умови виникнення чуток.

