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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Спеціальність: 052 Політологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Психологічна детермінація політичних процесів, взаємодія 

психологічних та політичних феноменів, психологічні компоненти у 

політичному житті суспільства, які формуються і проявляються на 

рівні політичної свідомості особистості, соціальних груп, соціально-

політичних рухів і реалізуються в їх політичній діяльності.  

 

 Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення 

про психологічні особливості політичних процесів, психичні 

процеси, стани та якості особостостей і соціальних груп у процесі їх 

взаємодії з владою та формування здібностей ефективного 

протистояння психологічним маніпуляціям у політиці.  

. Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- розуміння предмету, функцій і структури  політичної 

психології; 

- знання основних політико-психологічних напрямків та 

теорій; 

- засвоєння базових політико-психологічних категорій 

«політична свідомість», «політична культура», «політичні 

установки», «політична поведінка»;  

- розуміння особливостей особистістного фактору у політиці 

і природи лідерства, типів та теорій лідерства у вітчизняній 

та зарубіжній науці; 

- розуміння психологічних аспектів влади, насильства і 

діктатури; 

- уявлення про основні психологічні характеристики, 

динамічні процеси у малих та великих соціальних групах; 

- знання про основні механізми і форми масової поведінки, 

ролі емоцій як ключового фактора масової поведінки; 

- здатність визначати методи психологічного впливу та 

наслідки політичного маніпулювання. 

 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- здатність використання соціально-психологічного аналізу у 

політичній діяльності; 

- використання соціально-психологічних знань у процесі 

побудови інтрв’ю, теле, радіо та інтернет проектів, організації 

рекламної діяльності, активних форм сучасної комунікації, а 

саме “круглих столів”, токшоу, бріфінгу тощо. 

- визначення цільової аудиторії для проведення політичної 

кампанії; 

- здатність створювати позитивний імідж політичного лідера, 

застосовувати методики аналізу психологічного 

портретування; 

- уміння ведення успішної політичної агітації; 

- використання знань про психологічні закономірності масової 

свідомісті в управлінні політичними процесами; 

- застосування політико-психологічних знань в управлінській 

діяльності різного рівня.  

 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність і структура політичної психології,   

методи політико-психологічних досліджень. Основні етапи 

розвитку політичної психології в контексті пріоритетних 

наукових концепцій. Суб'єктивні чинники політичного процесу. 

Політична психологія особистості та лідерства. Політична 

психологія малих та великих груп, національно-етнічні 

спільності, управління етнополітичними конфліктами. 

Психологія мас у політиці та масових політичних настроїв. 

Психологія стихійних форм поведінки у політиці. Особливості 

психологічного впливу та маніпулювання у політиці.  

 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані протягом  першого курсу на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з політичної психології можуть бути використані у 

подальшому поглибленому вивченні фахових політологічних 

дисциплін, формуванні активної громадянської позиції,  

проходження практик в органах державного управління та місцевого 

самоврядування, штабах політичних партій та громадських 

організаціях, подальшому професійному самовдосконаленні та 

працевлаштуванні. 



 

 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Гічан І.С., Гічан О.І., Ардашова Я.І. Політична психологія: 

навч. посібник / МОН України, Національний авіаційний ун. 

– т. – Київ: НАУ, 2015. – 252 с. 

2. Головатий М.Ф. Політична психологія: підоучник / МОН – 2 

вид. К.: Центр учбової літкрвтури, 2009. – 400 с. 

3. Матвеєв С.О. Політична психологія: навч. посібник – Київ: 

ЦУЛ, 2003. – 216 с. 

4. Проблеми політичної психології та її роль у становленні 

громадянина Української держави: зб. наук.пр. / Найдьонова 

Л.А., Черниш Л.П. / упоряд. Слюсаревський М.М. ред. – К,:, 

2005 – Вип.4. – 500 с. 

5. Скуловатова О.В. Політична психологія: навч. посібник. / 

МОН України; Київський національний торговельно- 

економічний ун. – т. – К.: КНТЕУ, 2013. – 280 с. 

 

Репозитарій НАУ: 
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F%D1%81
%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D
0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD
%D0%B0 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ЛЯСОТА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат політичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11809 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: liudmyla.liasota@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom:cjhmkaz 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11809


 

 

 


