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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Денна

Заочна
Лекції:

Кількість кредитів: 4
Модулів: 1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом:2
Семестр: 2
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Розподіл годин за навчальним планом

16
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
16
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни є знання про психологічні
особливості масової поведінки, механізми її виникнення, розвитку та способи
врегулювання, які є необхідними для забезпечення професійного підходу до
вирішення практичних проблем у різноманітних сферах людської
життєдіяльності, де проявляються феномени масової свідомості.
Метою вивчення дисципліни є: формування у студентів теоретичних
знань про психологічні особливості прояву, закономірності, механізми
феноменів масової свідомості та поведінки в контексті суспільно-історичних і
культурних умов розвитку суспільства; засвоєння основних механізмів та
способів впливу на формування мас, масової свідомості і поведінки.
Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими
компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Історія»,
«Загальна психологія», «Філософія», «Соціальна психологія», «Психологія
управління», «Педагогічна психологія», «Етнопсихологія».
Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з
дисциплінами
«Психологія ділового спілкування», «Конфліктологія»,
«Кадровий менеджмент», «Психологія діяльності», «Сучасна психологія
мотивації досягнення: теорія і практика».

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
1.Знання: знати сучасні методи та стратегії організації психологічної
допомоги.
2. Уміння: здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих
знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційнокомунікаційних технологій; розробляти просвітницькі матеріали та освітні
програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість;
оцінювати здобутки та визначати й аргументувати перспективи власної
наукової роботи;здійснювати аналітичний пошук відповідної до
сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями
адекватності.
3.
Комунікація:
уміння
встановлювати
соціально-психологічний
комунікативний контакт, індивідуально орієнтовану взаємодію, що
забезпечує творчий характер процесу; уміння з дотриманням етичних норм
формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами взаємодії; застосовувати
демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні
інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування
залежно від ситуації.
4. Автономність та відповідальність: виявляти готовність до прийняття
рішень у складних і непередбачуваних професійних умовах, що потребує
застосування нових підходів та прогнозування; виявляти здатність до
самоорганізації професійної діяльності.

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
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1. Предмет,завдання
та
історія
психології мас
2. Історія дослідження
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психологічних
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3. Психологічна
характеристика
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4. Методи впливу та прийоми
управління масами
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комунікація
і
громадська думка
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Назви модулів / тем

Аудиторні
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Предмет та завдання психології масової поведінки
Психологія масової поведінки як галузь психологічної науки. Предмет
психології масової поведінки. Зв'язок психології масової поведінки з
іншими науками. Проблематика та завдання психології масової поведінки.
Проблеми і перспективи розвитку психології масової поведінки.
Тема 2. Історія дослідження масових психологічних феноменів
Модель масово-елітарного суспільства як передумова виникнення
психології мас. Маси як соціально-психологічний та політичний феномен:
історія і сучасність проблеми. Франко-італійська наукова школа психології
мас (Г. Тард, Ш. Сігеле, Г. Лебон). Психоаналітична теорія мас у працях
Фройда, Е. Фрома, К. Юнга. Інтерпретації мас в теоріях елітології (X.
Ортеги-і-Гассета, Г. Моски та В. Парето).
Тема 3. Психологічна характеристика масової активності громадян
Історія становлення проблеми масової активності в зарубіжній та
вітчизняній науці. Методи дослідження масової активності. Основні
різновиди масової стихійної поведінки. Чинники, що детермінують
виникнення масової стихійної поведінки.

Тема 4. Методи впливу та прийоми управління масами
Масовий вплив: наукові дефініції і тлумачення.Види, прийоми,
методи, засоби масового впливу. Технології масового впливу
Тема 5. Психологія натовпу
Поняття натовпу, його особливості. Класифікації натовпу.
Психологічні властивості натовпу. Психологічні особливості індивіда в
натовпі. Основні механізми утворення натовпу. Основні етапи формування
натовпу. Потенційні сценарії еволюції натовпу. Прийоми управління та
маніпуляції натовпом. Роль вожака в натовпі. Типологія вождів натовпу.
Механізми та способи управління натовпу вождями.
Тема 6. Психологія маніпуляцій масовою свідомістю
Поняття «маніпуляція» та його ознаки. Межі поняття «маніпуляція».
Маніпуляція свідомістю як взаємодія. Базові умови протидії маніпуляції.
Невербальна
комунікація.
Особливості
інтерпретації
вербальних
повідомлень. Феномен «економії мислення». Механізми маніпулювання
масовою свідомістю. Створення контексту, звернення до інстинктів, вплив
слова на підсвідомість, психологічний захист, мозаїчна культура. Реклама.
Сублімінальний ефект.Основні складові маніпуляції масовою свідомістю.
Мова слів. Мова образів. Інші знакові системи. Критерії маніпулятивного
впливу.
Тема 7. Масова комунікація і громадська думка
Громадська думка як вияв масової свідомості суспільства. Масова
комунікація: проблема визначення, етапи розвитку. Рівні, функції, структура
масової комунікації. Форми, формати, ефекти масової комунікації. Види та
ефекти масової комунікації.
5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять.
Тема 1. Предмет та завдання психології масової поведінки.
Тема 2. Історія дослідження масових психологічних феноменів
Тема 3.Психологічна характеристика масової активності громадян.
Тема 4. Методи впливу та прийоми управління массами.
Тема 5. Психологія натовпу
Тема 6. Психологія маніпуляцій масовою свідомістю.
Тема 7. Масова комунікація і громадська думка
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і
виконання поточних навчальних завдань, а також самостійне вивчення
окремих питань дисципліни. Самостійна робота передбачає

№
з/п

Вид роботи

Кількість
годин
(денна
форма)

Кількість
годин
(заочна
форма)

Форми звітності

1.

Підготовка до практичних занять

10

20

опитування

2.

Підготовка навчально-наукової
доповіді (обсягом 5-7 сторінок
друкованого тексту) за однією з
запропонованих нижче тем

8

10

доповідь

8

12

тести

10

10

конспект

10

10

конспект

6

10

презентація

3. Розробити тестові завдання з
кожної теми практичних занять,
індивідуального завдання
Вивчити
і
опрацювати
питання з: Тема . Психологія
натовпу.
Зміст. Типологія натовпу та
особливості
окремих
його
різновидів. Понятійно-категорійна
сутність агресивного натовпу та
закономірності
його
функціонування.
Склад
агресивного натовпу та основні
етапи його розвитку. Психологічне
забезпечення
діяльності
правоохоронців
при
охороні
громадського порядку.
Вивчити
і
опрацювати
питання з: Тема . Психологія
маніпуляцій масовою свідомістю.
Зміст. Поняття «маніпуляція»» та
історія
виникнення
доктрини
маніпуляцій масовою свідомістю.
Механізми
маніпулювання
масовою
свідомістю.
Основні
складові
маніпуляції
масовою
свідомістю. Психологічні засади
протидії
маніпуляції
масовою
свідомістю
4. Підготувати
«Прийоми

презентацію з теми
керівництва
і

маніпуляції натовпом»
5. Розробити
правила
поведінки в натовпі

безпечної

4

8

конспект

6. Вивчити і законспектувати поняття
масової поведінки в теоріях
Г.Лебона, Г. Тарда, С. Сігеле, З.
Фрейда, Е. Фромма, В. Райха, В.
Франкла, С. Московічі.
7. Вивчити і підготувати конспект з
питань:
«Демократія
та
деспотизм:
порівняльний аналіз в контексті
маніпуляцій масовою свідомістю»;
«Реклама як засіб маніпулювання
масовою свідомістю»;
«Страх тероризму як результат
маніпулятивного
впливу»;
«Психологічні засади протидії
маніпуляції масовою свідомістю».
8. Вивчити
питання
«Типологія
натовпу (Г. Лебон)».
9. Підготовка до заліку і модульної
контрольної роботи

8

8

конспект

10

10

конспект

4

4

конспект

10

10

Модульна
контрольна
робота, залікова
робота

88

112

Разом

Теми доповідей
1.
Масова активність як різновид девіантної поведінки.
2.
Прикладні аспекти психології масової активності в сучасних умовах.
3.
Історичні погляди на сутність натовпу.
4.
Закономірності виникнення та особливості динаміки панічного
натовпу.
5.
Поняття «чутки» та їх місце в життєдіяльності суспільства.
6.
Основні ознаки та типологія чуток.
7.
Причини та умови виникнення чуток.
8.
Організація профілактики і протидії чуткам.
9.
Протиборство між молодіжними угрупуваннями та його соціальнопсихологічні наслідки.
10.
Футбольні фанати як суб’єкти масової поведінки.
11. Роль засобів масової інформації в розповсюдженні маргінальних
молодіжних субкультур.
12. Динамічні регулятори масової поведінки.

13.
14.
15.

Стійкі регулятори масової поведінки.
Традиції як стійкий регулятор масової поведінки.
Психологічні характеристики та функціональне значення традицій.
Тематика індивідуальних завдань

1.
Звичаї як стійкий регулятор масової поведінки.
2.
Функціональне значення та психологічні характеристики звичаїв.
3.
Паніка як різновид масової поведінки.
4.
Психологічна характеристика паніки та її причини.
5.
Динаміка паніки.
6.
Методи та шляхи запобігання паніки.
7.
Психологічні механізми та стратегії масової маніпуляції.
8.
Поняття психологічної маніпуляції та її види.
9.
Психологічні
особливості
масової
маніпуляції,
структура
маніпулятивного впливу.
10. Психологія деструктивних культів. Деструктивний масовий вплив.
11. Технології маніпуляції масами.
12. Пропаганда як різновид психологічного впливу на маси.
13. Масова культура як феномен психології масової поведінки.
14. Соціальні інститути та психологічні механізми формування масової
культури.
15. Вплив масової культури на формування моделей поведінки.

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на
семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою
літературою та першоджерелами, а також якість виконання студентом
індивідуального завдання.
Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає
теоретичні питання.
Питання до модульної контрольної роботи
1.
Психологія мас Г. Лебона.
2.
Внесок Г. Тарда в розвиток теорії мас.
3.
Концептуальні інтерпретації ―маси‖ (Г. Блумер, Х. Ортега-і-Гассет. Ф.
Юнгер, Г. Зіммель, М. Вебер, Е. Ледерер, Х. Арендт та ін.).
4.
Теорії «масового суспільства».

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Психологічні особливості великих соціальних груп.
Мудрість натовпу.
Психологія натовпу.
Виникнення поняття маси.
Концептуальні інтерпретації поняття „маси‖.
Види та характеристики маси.
Критерії класифікації мас.
Основні характеристики маси.
Людина і маса. Зміни, що відбуваються з індивідом в масі.
Поняття «натовпу». Механізми утворення натовпу.
Прийоми управління натовпом.
Чутки та їх різновиди. Джерела та умови виникнення чуток.
Профілактичні заходи та активні контрзаходи як протидія чуткам.
Масова паніка.
Запобігання і ліквідація масової паніки.
Масова агресія.
Мода як психологічний феномен.
Зміст поняття масової свідомості
Структура масової свідомості
Властивості масової свідомості
Динамічні аспекти масових настроїв.
Цикли і рівні розвитку масових настроїв.
Механізми впливу на масові настрої.
Прогнозування масових настроїв.
Механізми впливу на масову психіку.
Стратегії міжособистісного впливу.
Конформізм.
Психологічні засоби впливу. Цілі впливу.
Маніпуляція свідомістю.
Психологічний захист особистості
Форми захисту від маніпуляції

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів.
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
90-100
70-89
51-69
26-50
1-25
Максимальна
кількість балів

Оцінка за традиційною шкалою

Схема розподілу балів
(поточний контроль) –

зараховано
не зараховано

70 балів
середньозважений бал оцінок за відповіді на

30 балів (проміжний
контроль) – за

Мінімальний
пороговий
рівень

семінарських заняттях та виконання
індивідуальних завдань, який переводиться у
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7

результатами
виконання модульної
контрольної роботи

35 балів (поточний контроль)

16 балів (проміжний
контроль)

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять.
«5» - оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та
додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією,
розв’язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить
аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить
висновки.
«4» - оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі
стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при
висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та
незначні помилки.
«3» – оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень, записує основні формули,
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою,
допускає істотні неточності та помилки.
«2» - оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без
аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної
дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних
завдань.
«1» - оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні
розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання,
що потребують однослівної відповіді.
«0» - оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних
питань та практичних завдань.
8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань.
Вид

Максимальна кількість балів

Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Реферат
Завдання самостійної роботи

5
5
5

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів.
Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу
теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю.
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та
проміжного контролю.
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби (ноутбук).
10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
10.1. Основні джерела

Аронсон А., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология.
Психологические законы поведения человека в социуме / А.Аронсон,
Т.Уилсон, Р.Эйкерт. — М., 2002. — 286 с.

Бехтерев В. Внушение и толпа / В.Бехтерев // Психология толпы:
социальные психологические механизмы воздействия на массы. — М.: Издво Эксмо; СПб. : Terra Fantastica, 2003. — С. 399–416.

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия / Р.Бэрон, Д.Ричардсон. — СПб. :
Питер,
1998.
—
486
с.
http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/baron_richardson.pdf

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політики.
(Глибинні регулятиви психологічного повсякдення): Монографія /
О.Донченко, Ю.Романенко. — К. : Либідь, 2001. — 334 с.

Донченко Е. Социетальная психика / Е.Донченко. — К., 1994.

Зимбардо Ф., Ляйпе М. Социальное влияние / Ф.Зимбардо, М.Ляйпе. —
СПб. : Питер, 2001. — 168 с.

Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості :
моно-графія / за ред.. В.П.Казміренка. — К. : Міленіум, 2008. — 360с.

Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием / С. Кара-Мурза. — К. :
Оріяни, 2000. http://www.klex.ru/65

Копець Л. Класичні експерименти в психології: Навч. посібник/
Л.Копець. -К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 283 с.

Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Психологія масової поведінки /
М.Н.Корнєв, В.М.Фомічова. — К.: Ін-т післядипломної освіти Київ. нац. унту ім. Тараса Шевченка, 2000. — 268 с.

Лалл Д. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід / Д.Лалл;
[пер. з англ.]. — К. : К. І. С., 2002. — 264 с.


Лебон Г. Психология народов и масс / Г.Лебон. — СПб., 1996. — 468с.
http://lib.ru/POLITOLOG/LEBON/psihologia.txt

Левин К. Теория поля в социальных науках/К.Левин.—СПб., 2000.-389
с.

Леонтьев О. Деятельность. Сознание. Личность / О.Леонтьев. — М. :
По-литиздат, 1975. — 268 с.

Майерс Д. Социальная психология / Д.Майерс; [перев. с англ.]. — СПБ.
: Издательство «Питер», 2000. — 688 с.

Мисия НЛП: новейшие американские психотехнологии / Пер. с англ. —
М. : Институт Общегуманитарных исследований, 2000. — 352 с.

Милграм С. Эксперимент в социальной психологии / С.Милграм. —
СПб. : Питер, 2000. — 283с.

Москаленко В. Психологія соціального впливу / В.Москаленко.
Навч.пос.— К. : Центр учбової літератури, 2007. — 448с.

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс /
С.Московичи; [пер. с фр.].—М. :Центр психологии и психотерапии, 1998. —
480 с.

Ольшанский Д. Психология масс /Д.Ольшанский. — СПб.:Питер,
2001.—386 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навч. посіб. /
Л.Е.Лембрик — 2-ге вид., доповн. — К. : Академвидав., 2010. — 544с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Масова культура і моделі поведінки / Л.Е.ОрбанЛембрик //Соціальна психологія. — 2005. — № 2. — С. 38-44.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: [підручник: у 2 кн.]. Кн. 2:
Соціальна психологія групп. Прикладна соціальна психологія / Л.Е.ОрбанЛембрик. — К.: Либідь, 2006. — 560 с. westudents.com.ua/knigi/537-sotsalnapsihologya-orban-lembrik-lb.html

Почебут Л.Г. Социальная психология толпы/Л.Г.Почебут. СПб.,2004.
— 240 с.

Практикум по социальной психологии / под ред. И.Клециной. — СПб. :
Питер, 2008. — 256с.

Психологічна енциклопедія / [автор-упорядник О.М.Степанов]. — К. :
«Академвидав», 2006. — 424 с. (Енциклопедія ерудита).

Психология масс: [хрестоматия] / ред.-сост. Д.Я. Райгородский. —
Самара : БАХРАХ — М, 2001. — 426 с.

Різун В.В. Маси / В.В.Різун. — К. :ВПЦ «Київський університет», 2003.
— 264 с. http://journlib.univ.kiev.ua/Mass.pdf

Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: монографія / В.О.Татенко.
— К.: Міленіум, 2008. — 216 с.

Тейлор Ш., Пипло Л., Сирс Д. Социальная психология / Ш.Тейлор,
Л.Пипло, Д.Сирс. — [10-е изд.]. — СПб. : Питер, 2004. — 384 с.
10.2. Допоміжні джерела


Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие: история, теория и
современная практика / Е.И.Головаха, Н.В.Панина. —К.:Абрис, 1994.— 168с.

Горин С.А. Техники россыпью / С.А.Горин. — М.: Издательство
«КСП», 2001. — 576 с.

Грушин Б.А. Массовое сознание / Б.А.Грушин. — М., 1987. — С. 368.

Дмитреев А.В. Слухи как объект социологического исследования
/А.В.Дмитреев // Социологические исследования. № 1. 1995. С. 5-11.

Дячук І.А. Психологічні особливості впливу релігійних сект на
особистість / І.А. Дячук // Психологічні перспективи. 2007. — С. 63-68.

Кальба Я. Вчинок як умова розвитку духовно-душевного потенціалу
під-ростаючої особистості / Я.Кальба, В. Васютинський, М.Слюсаревський
[та ін.] // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : [зб.наук.праць / Заг. pед. М.М. Слюсаревський та
ін.]. — К.: Міленіум, 2008. — Вип. 8. — 408 с.

Кальба Я. Масифікація та її прояви в контексті сучасних телемедіа /
Я.Кальба// Практична психологія та соціальна робота. — 2010. — № 4. — С.
63-67.

Кальба Я. Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та
поведінку людини / Я.Кальба // Проблеми політичної психології та її роль у
становленні громадянина Української держави: [зб.наук.праць / Заг. ред.
М.М.Слюсаревський та ін.].– К.: Міленіум, 2011. — Вип. 27 (30). — С. 157167.

Карпухин О., Макаревич Э. Формирование масс. Природа
общественных связей и технологии «паблик рилейшнз»: Опыт историкосоциологичес-ких исследований / О. Карпухин, Э.Макаревич. —
Калининград : ФГУИПП, 2001. — 264 с.

Назаретян А. Психология стихийного масового поведения
[Электронный ресурс] / А.Назаретян. — Режим доступа: http:// www. gumer.
info/bogoslov_Buks/Philos/Hevesh/.

Назаретян А. Агресивная толпа, массовая паника, слухи.
[Электронный ре-сурс] / А.Назаретян. — Режим доступа: http:// www. gumer.
info/bogoslov_Buks/Philos/Hevesh/

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс: [фрагмент] / Х.Ортега-и-Гассет //
Психо-логия толпы: социальные и психологические механизмы воздействия
на массы. — М.: Изд-во Эксмо; СПб. : Terra Fantastica, 2003. — С. 417–468.

Різун В. В. Природа й структура комунікативного процесу //
Електронна бібліотека Інституту журналістики. — Режим доступу до б-ки:
http://www.journ.univ.kiev.ua/.

Різун В.В. Теорія масової комунікації [Електроний ресурс] / В.В. Різун
// Електронна бібліотека Інституту журналістики. — Режим доступу до б-ки :
http://www.journ.univ.kiev.ua/.

Почебцов Г. Слухи как семиотический феномен / Г.Почебцов // Логика,
психология и семиотика: аспекты взаимодействия. К., 1990. С. 23-64.


Татенко В.О. Соціально-психологічні механізми впливу людини на
людину / В.О. Татенко // Соціальна психологія. 2003. № 1. -С. 60-72.

Тернер Дж. Социальное влияние / Дж.Тернер. — СПб. : Питер, 2003. —
264с.

Фройд З. «Я» и «Оно» / З.Фройд. — Тбилиси, 1991. — 1040 с.

Хавеши М. А. Массовое общество. Трактовка масс в социальной
филосо-фии второй половины ХХ века [Электронный ресурс] / М.А.Хавеши.
— Ре-жим доступа : http:// www. gumer. info/bogoslov_Buks/Philos/Hevesh/.
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10.3. Інтернет-ресурси
 Бібліотека психологічної літератури: http://psylib.kiev.ua/
 Українські підручники он-лайн: http://pidruchniki.ws/
 Психологічна бібліотека Псі-фактор: http://psyfactor.org
 http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В. І.
Вернадського.
 http://hklib.npu.edu.ua/
Наукова
бібліотека
національного
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
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11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В
20__ / 20__ Н.Р.1

1

Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні
кафедри до початку навчального року

