1. Назва модуля: Психологія масової поведінки
2. Код модуля: ВВНЗПМ.11.3.
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: III
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 90 (кредити ЄКТС – 3.0): аудиторні години денна форма навчання 30 год. (лекції - 18 год., практичні заняття - 12 год.); заочна – 18 год.
(лекції - 10 год., практичні - 8 год.)
6. Лектор: кандидат філософських наук, доцент Смирнова Олена Павлівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: основні поняття, категорії та феномени масової поведінки; сутнісні
характеристики масової свідомості; психологічні особливості і закономірності
масової психології та масової поведінки; основні ознаки масової стихійної поведінки;
соціально-психологічні механізми масової психології; особливості маніпулювання
масовою поведінкою і масовою свідомістю.
 вміти: визначати індивідуальні та соціальні чинники регуляції масової поведінки;
аналізувати особливості та причини загострення стосунків між різними соціальноетнічними спільнотами; проводити соціально-психологічні опитування щодо впливу
засобів масової інформації на окремі верстви населення; проводити психологічний
аналіз засобів психологічного впливу на масову свідомість та масову поведінку.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: загальна психологія, соціальна психологія, політична психологія
 кореквізит: психологія цінностей
10. Зміст модуля:
Теоретичні основи масової поведінки та масової свідомості. Натовп: його соціальнопсихологічні особливості. Основні форми стихійної масової поведінки. Особливості
маніпуляції масовою поведінкою та масовою свідомістю. Мас-медіа: психологічні ефекти та
механізми.
11. Рекомендована література:
 Кара-Мурза С. Г.Манипуляция сознанием \ Г.С.Кара-Мурза. – М. : Изд-во: Эксмо,
2009. – 864с. Режим доступа : http://www.koob.ru/karamurza/karamurz_manipul
 Лебон Г. Психология масс / Г.Лебон. – Мн. : Харвест, 2000. – 320с.
 Москаленко В.В. Психологія соціального впливу: Навч.посіб. / В.В.Москаленко –
Київ, Центр учбової літератури, 2007. – 446с.
 Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения / А.П.Назаретян. – М. :
Академия,
2005.
–
136с.
Режим
доступа
:
http://www.koob.ru/nazaretyan_akop/psihologiya_stihiinogo_massovogo_povedeniya
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 та усного
екзамену. 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

