
Анотація  дисципліни «Політична психологія» 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні аспекти політичної 

життєдіяльності великих та малих соціальних груп та окремих індивідів; психологічні 

компоненти та їх особливості у політичному житті суспільства, які формуються та 

проявляються на рівні політичної свідомості і самосвідомості націй, класів, соціальних 

груп, урядів, індивідів і реалізуються в конкретних політичних процесах.  

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Політична психологія» – дисципліна, що 

тісно пов’язана з дисциплінами «Філософія», «Соціологія», «Риторика», «Історія 

української культури», «Історія економічних вчень», «Політичний менеджмент», 

«Політична етика», «Політична культура». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Політична психологія»: розкрити 

психологічні особливості політичного життя суспільства, а також основні психологічні 

механізми, детермінанти, технології управління політичними процесами.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Політична психологія» є: 

сприяння розвитку в студентів політичної свідомості; ознайомити студентів із 

закономірностями протікання психічних процесів і явищ у політиці, основними поняттями 

і категоріями політичної психології, соціально-політичними технологіями та їх 

використанням.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти 

мають бути сформовані такі елементи компетентності:  

- загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та застосовування знань у 

практичних ситуаціях.  

2. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з можливостями 

проведення досліджень на відповідному рівні.  

3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово.  

4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

застосування інформаційних і комунікаційних технологій.  

5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми.  

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді. 7. Здатність 

генерувати нові ідеї (креативність), бути критичним і самокритичним.  

8. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження 

навколишнього середовища та дотримання здорового способу життя.  

9. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.  

11. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

- фахові: 

1. Здатність професійно викладати соціально-політичні дисципліни на 

відповідному рівні даної освітньої кваліфікації. 

2. Спроможність професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі 

та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці. 

1.4 Програмні результати навчання: 

1. Визначати, засвоювати та запам’ятовувати базові принципи філософії, 

психології, педагогіки, соціології, логіки, факти вітчизняної історії та культури, норми 

економіки й права, розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства.  

2. Застосовувати навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритиним.  



3. Вільно спілкуватися державною мовою, англійською або іншою іноземною 

мовою у професійній комунікації.  

4. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і 

безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  

5. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації 

з різних первинних та вторинних джерел. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Політична психологія як галузь наукових знань.  

Тема 2. Джерела та перспективи розвитку політичної психології.  

Тема 3. Політична психологія особистості.  

Тема 4. Політична свідомість як психологічний феномен.  

Тема 5. Психологічні аспекти формування політичної культури.  

Тема 6. Психологія політичного лідерства.  

Тема 7. Психологія політичної влади та владних стосунків.  

Тема 8. Імідж і авторитет суб’єктів політичної діяльності.  

Тема 9. Група як суб’єкт політики. Психологія мас у політиці.  

Тема 10. Національна політична культура та особливості перехідного періоду.  

Тема 11. Психологія електоральної поведінки.  

Тема 12. Політична комунікація.  

Тема 13. Політичні конфлікти. 

Тема 14. Психологія масовидної поведінки.  

Тема 15. Психологія політичних маніпуляцій, міфів та насилля.  

Тема 16. Психологічні особливості політичних технологій.  


