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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи аспірантів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших аспірантів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі аспіранта є підставою для її незарахування 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Аспіранти зобов’язані: дотримуватися вимог 

законодавства, Статуту Університету; відвідувати усі види 

навчальних занять; вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, 

заліки тощо через поважні причини; подати підтверджувальні 

документи, що засвідчують поважну причину, яка унеможливила 

відвідування навчальних занять, складання (перескладання) 

екзаменів, заліків тощо; ліквідовувати академічну заборгованість у 

встановлені терміни. 

Креативна ініціатива . Під час виконання індивідуальних завдань 

творчого характеру аспірантів вищої освіти досліджують та 

аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення 

завдань у проведенні експерименту. 

Що будемо вивчати? Навчальна дисципліна «Сучасна політична психологія» сформує у 

майбутніх фахівців знання основних традицій у вивченні феномена 

особливості та стереотипи сприйняття політичних подій, засвоєння 

політичних цінностей, характерологічні ознаки й психологічні 

якості політичного лідера тощо. 

Формування соціально активної особистості, розвитку політично 

відповідального громадянина, вихованню патріота своєї 
Батьківщини. 

Чому це треба вивчати? Метою вивчення дисципліни “Сучасна політична психологія” є 

оволодіння основними завданнями вивчення дисципліни полягають 

в теоретичній та практичній підготовці аспірантів фаху з питань: 

Оволодіння функціями політичної психології, предметом, об'єктом 
і методами політичної психології 
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Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання 

теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі 

опанування класичної та сучасної політичної думки.  

Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної 

політичної теорії, політичної методології, порівняльної та 

прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у 

фаховій діяльності. 

Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, 

національному, європейському та глобальному рівні.  

Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, 

політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у 

професійній діяльності. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у 
писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях. 

Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній 

діяльності.  

Здійснювати політичну просвіту і розвивати політичну культуру 

громадян, вибудовувати свою діяльність на базі принципів 

професійної етики та персональної відповідальності. 

Зміст дисципліни Предмет і метод сучасної політичної психології. 
Витоки політико - психологічних досліджень. 

Психологічні основи політичної соціалізації і ідентифікації 

особистості. 

Політична влада як об'єкт політичної психології. 

Політична психологія особистості. 

Психологія малих груп у політиці. 

Психологія великих груп в політиці. 

Основні детермінанти етнонаціональної психології. 

Психологія масових політичних настроїв. Стихійні форми 

поведінки в політиці. 

Психологія політичного насильства. 

Психологічні проблеми міжнародних відносин. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного   матеріалу,   питань   до   практичних 
занять, виконання модульного та підсумкового тестування, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна та вікова психологія, соціальна психологія, психологія 
влади, політична психологія, психологія особистості, психологія 

сім’ї. 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, тестовий контроль, виконання 
завдань самостійної роботи, ІНДЗ, ессе, презентацій. 
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