1. Назва модуля: Політична психологія
2. Код модуля: ВВНЗПМ 15.2
3. Тип модуля: Обов’язковий
4. Семестр: ІІІ
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКТС – 3.0): год.) аудиторні
години: денна – 30 год. (лекції – 18 год., практичні заняття – 12 год.); заочна форма навчання
аудиторні –18 (лекції – 10 год., практичні заняття – 8 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Поворозник Катерина Олександрівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: теоретичні засади політичної психології як науки; психологічну складову
політики; психологічні особливості виявлення політики; психологічні особливості різних
політичних режимів; особливості політичної с соціалізації особистості; психологічні
основи політичного лідерства; основні соціально-психологічні технології в політиці.
 вміти: розкрити статусні характеристики політичної психології як науки; пояснити
специфічні особливості політичної діяльності; окреслити психологічний зміст влади;
розкрити сутність, сфери, інститути політичної соціалізації особистості; пояснити
особливості масової політичної психології; розкрити роль соціальних груп в політиці;
пояснити природу політичного лідерства.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: загальна психологія, юридична психологія, основи паблік рілейшнз.
 кореквізит: психологія особистості, конфліктологія, психологія іміджу.
10. Зміст модуля: Політика як об’єкт політичної психології. Політична психологія влади.
Психологія політичної соціалізації особистості. Політична психологія мас і масової
поведінки. Психологія соціальних груп в політиці. Психологія політичного лідерства.
Соціально-політичні технології та їх використання.
11. Рекомендована література:
 Абульханова К.О., Авцинова Г.И., Бодальовв А.А., Васіна Н. В. Політична психологія:
Підручник / А.А.Деркач (общ. ред.). - К.: Проект, 2014.- 860с.
 Головатий М.Ф. Політична психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП.,
2015. – 400с. Гуревич П. Политическая психология. – М.: Юнити, 2015. – 543с.
 Гуревич П. Політична психологія. – Х.: Юніті, 2015. – 543с.
 Дилігенский Г.Г. Соціально-політична психологія /Посібник для вищих навчальних
закладів.– К.: Освіта, 2016. - 352с.- Режим доступу: http://www.koob.ru/diligensky/sotspolit_psiholologia
 Кирилюк Ф.М., Кремень В.Г., Ирхин Ю.В. Психология и политика: Учебное пособие. – К.:
2014. Режим доступа: http://politics.ellib.org.ua/pages-2222.html
 Косолапов
Н.А.
Психология
политической
деятельности.
–
М.,
2016.
http://www.politology.vuzlib.org/book_o236_page_41.html
12.Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку. Поточний контроль:
денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль:
денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів . Максимальна сумарна
оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська

