
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВК7.Б053.07-03 

2. Назва: Політична психологія 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький 

О.О., доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- знати теоретико-методологічні основи політичної психології,  

- знати історичний розвиток зарубіжної та вітчизняної політичної психології та 

основні етапи її становлення,  

- знати проблематику психології політичного індивіда, проблематику психології влади 

і політичної еліти,  

- розуміти проблематику психології мас та масової свідомості,  

- володіти прикладними аспектами політичної психології та розуміти її сучасну 

проблематику, проблематику перспектив і пріоритетності розвитку політичної 

психології в Україні. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне 

засвоєння курсу «Політична психологія» базується на попередньо отриманих знаннях 

студентів з загальної психології, історії психології, антропології, вступу зі 

спеціальності, соціальна психологія та інших дисциплін. Курс політична психологія 

пов’язаний із загальною, юридичною психологією. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): психологія конфлікту, психологія сім’ї. 

12. Зміст курсу: Політична психологія як наука. Політична психологія особистості. 

Психологічні аспекти політичної орієнтації, участі та поведінки. Політична влада як 

об’єкт політичної психології. Політична психологія лідерства. Психологія груп та 

масових настроїв в політиці. Основні форми виявлення політичної психології. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бебик В.М. Політологія: теорія методологія, практика: Підручник / В.М. Бебик. 

К., 1997. 

2. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник / К.С. Гаджиев. М., 

2000. 

3. Головатий М.Ф. Політична психологія / М.Ф. Головатий. К.: МАУП, 2006. 399с. 

4. Кирилюк Ф.М. Психология и политика: Учеб. пособие / Ф.М. Кирилюк, 

В.Г. Кремень, Ю.В. Ірхін. К., 1993. 

5. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб.: Питер, 2006. 311 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 год. лекцій, 16 год. семінарські заняття, 54 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік письмовий, або тестовий, або усний в кінці 6 

семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Ставицький О.О., доктор психологічних наук, 

професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВК7.Б053.07-03 

2. Title: Political psychology. 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І (Bachelor) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 23 

6. Semester when the discipline is studied: 6 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

- to know the theoretical and methodological foundations of political psychology, 

- to know the historical development of foreign and domestic political psychology and the 

main stages of its formation, 

- to know the problems of psychology of a political individual, the problems of psychology 

of power and political elite, 

- to understand the problems of psychology of masses and mass consciousness, 

- to have applied aspects of political psychology and to understand its contemporary issues, 

problems of perspectives and priorities of development of political psychology in Ukraine. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: successful completion of 

the course "Political Psychology" is based on the previously acquired knowledge of students 

in general psychology, history of psychology, anthropology, admission to the specialty, 

social psychology and other disciplines. The course in political psychology is related to 

general, legal psychology. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
conflict psychology, family psychology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Course contents: Political psychology as a science. Political psychology of personality. 

Psychological aspects of political orientation, participation and behavior. Political power as 

an object of political psychology. Political psychology of leadership. The psychology of 

groups and mass sentiment in politics. The main forms of political psychology. 
13. Recommended educational editions:  

1. Bebik VM Political Science: Theory Methodology, Practice: Textbook / V.M. Baby. K., 

1997. 

2. KS Gadzhiev Introduction to Political Science: Textbook / KS. Gadzhiev. M., 2000. 

3. Golovaty MF Political psychology / MF Headed. K .: MAUP, 2006. 399 p. 

4. Kirilyuk FM Psychology and Politics: Textbook. allowance / F.M. Kirilyuk, VG 

Kremen, Yu.V. Irhin. K., 1993. 

5. LeBon G. Psychology of peoples and the masses. St. Petersburg: Peter, 2006. 311 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 years lectures, 16 hours seminars, 54 hours independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written test, or test, or oral at the end of 6 semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


