
ЛЕКЦІЯ на тему «Стихійні групи та масові рухи» 

В результаті вивчення лекції студент повинен: 

 • знати специфічні характеристики основних типів стихійних груп; 

 • вміти виявляти способи впливу в стихійних групах; 

 • володіти інструментами аналізу соціальних рухів. 

ПЛАН 

1. Загальна характеристика й типи стихійних груп. 

2. Особливості стихійних груп. 

3. Способи впливу в стихійних групах. 

 

 

1. Загальна характеристика й типи стихійних груп. При загальній 

класифікації великих соціальних груп (по Андреєвої) ми вказали, що існує 

особливий їх різновид, який в прямому сенсі слова не можна назвати 

"групою" - "стихійні групи". Одними з перших ці групи описали Лебон і 

Тард.  

В даний час стихійні групи мають наступне визначення: це 

короткочасні об'єднання великого числа осіб, часто з дуже різними 

інтересами, але тим не менше присутніх разом з якогось певного приводу і 

демонструють якісь спільні дії. В такі тимчасове об'єднання можуть входити 

представники різних великих організованих груп: класів, націй, професій, 

різного віку тощо. Дана "група" також може, певною мірою, бути кимось 

організована, але частіше виникає стихійно і не завжди чітко усвідомлює свої 

цілі, але тим не менш може бути дуже активною. У сучасних суспільствах від 

дій таких груп часто залежать прийняті політичні і соціальні рішення. Серед 

стихійних груп в соціально-психологічній літературі найчастіше виділяють 

натовп, масу, публіку. 

Як фактор формування стихійних груп може виступати громадська 

думка. У всякому суспільстві ідеї, переконання, соціальні уявлення різних 

великих організованих груп існують не ізольовано один від одного, а 

утворюють своєрідний сплав, що можна визначити як масову свідомість 

суспільства. Показником цієї масової свідомості є громадська думка. Вона 

виникає з приводу окремих подій, явищ суспільного життя, досить мобільна, 

може швидко змінювати оцінки цих явищ під впливом нових, часто 

короткочасних обставин. Отже, дослідження громадської думки - це 

важливий ключ до розуміння стану суспільства. 



Необхідність вивчення громадської думки для соціально-

психологічного аналізу стихійних груп обумовлена тим, що вона може 

послужити в певний момент стимулом для створення стихійної групи та її 

масових дій, оскільки володіє наступними характеристиками: динамічність 

громадської думки, включеність в нього емоційних оцінок дійсності і 

безпосередня форма його вираження. 

Ще Лебон визначав натовп як "людську сукупність, що володіє 

психічної спільністю". В даний час прийнято наступне визначення натовпу : 

численне скупчення людей, що знаходяться в безпосередніх контактах один з 

одним і в стані підвищеного емоційного збудження, що характеризується 

початковим стихійним своєю освітою (або втратою організації) і відсутністю 

загальної для всіх усвідомленої мети (або її втратою). Тривалість існування 

натовпу визначається значимістю інциденту: натовп роззяв може розійтися, 

як тільки елемент видовищності ліквідовано. В іншому випадку, особливо 

коли це пов'язано з виразом невдоволення яким-небудь соціальним явищем 

(не привезли продукти в магазин, відмовилися приймати або видавати гроші 

в ощадкасі), натовп може все більш і більш порушуватися і переходити до 

дій, наприклад до руху в бік якого -або установи. Її емоційне напруження 

може при цьому зростати, породжуючи агресивну поведінку учасників, в 

натовпі можуть виникати елементи організації, якщо знаходиться людина, 

яка зуміє її очолити. Але якщо навіть такі елементи виникли, вони дуже 

нестабільні.  . Стихія залишається основним фоном поведінки натовпу, 

приводячи до його агресивних форм. 

Існують типові життєві ситуації, в яких часто утворюються численні 

скупчення людей (натовпу). До них належать такі: 

- Стихійні лиха (землетрусу, великі повені, пожежі); 

- Громадський транспорт і транспортні вузли (вокзали, метро тощо); 

- Масові видовища (спортивні матчі, естрадні концерти тощо); 

- Політичні акції (мітинги, демонстрації, політичні вибори, страйки та 

інші акції протесту) і ін. 

Згідно А. Л. Журавльову, скупчення людей, які утворюються в самих 

різних соціальних ситуаціях, мають деякі подібні ознаки: 

• численність - як правило, це велика група людей; 

• висока контактність, тобто кожна людина знаходиться на близькій 

відстані з іншими, фактично входячи в їх персональні простору; 

• емоційна збудженість - типовими психологічними станами даної 

групи є динамічні, неврівноважені стані, підвищене емоційне збудження, 

хвилювання людей тощо; 

• неорганізованість (стихійність) - ці групи найчастіше утворюються 

стихійно, спочатку мають слабку організованість, а при наявності організації 

можуть легко втрачати її; 



• нестійкість мети - найбільші суперечки виникають навколо такої 

ознаки натовпу, як її «цілісність – безцільність». Загальна для всіх мета в цих 

групах, як правило, відсутня або при її наявності слабо усвідомлюється 

більшістю людей, крім того, цілі можуть легко втрачатися, початкові цілі 

часто підміняються іншими, нерідко підставними (коли йдеться про 

безцільності натовпу як її властивості, то мається на увазі відсутність 

загальної, усіма усвідомлюваної мети). 

Маса - це досить стабільне утворення з нечіткими кордонами.  

Згідно з визначенням А. Л. Журавльова, маса (або велика дифузна 

група) - це численна, але нечітко визначена за складом, високодинамічна і 

малоінтегрірована сукупність людей, які лише локально й опосередковано 

пов'язані один з одним. Прикладами такої групи є жителі того чи іншого 

поселення (селища, району міста, міста в цілому і т.п.), постійні глядачі 

якихось конкретних теле- або радіопередач (наприклад: глядачі телесеріалу 

«Гра престолів» або шоу "Говорить Україна"), постійні читачі періодичних 

видань (газет, журналів, тижневиків і т.п.), спортивні вболівальники 

конкретної команди, шанувальники (любителі) того чи іншого театру, 

шанувальники естрадного співака, актора тощо.  

Деякі дослідники вказують, що під масами варто розуміти і деякі 

верстви населення, що досить свідомо збираються заради якої-небудь акції: 

маніфестації, демонстрації, мітингу. У такому випадку висока роль 

організаторів: вони зазвичай висуваються не безпосередньо в момент початку 

дій, а відомі заздалегідь як лідери тих організованих груп, представники яких 

взяли участь у даному масовому дії. Дії маси більш чіткі і продумані як 

кінцеві цілі, так і тактика поведінки. Разом з тим, як і натовп, маса досить 

різнорідна, в ній теж можуть як співіснувати, так і стикатися різні інтереси, 

тому її існування може бути нестійким. 

Отже, в якості основних ознак маси (або великий дифузійної групи по 

Журавльову) дослідники вказують: 

- Розмиті, тобто нечітко окреслені межі; масу становить невизначена 

сукупність людей; 

- Слабкий взаємозв'язок і лише епізодичне взаємодія; для них 

характерні, по-перше, локальні зв'язки (наприклад, між членами сімей, 

близькими родичами, сусідами за місцем проживання або товаришами по 

службі, по роботі), а по-друге, опосередковані зв'язки через інформаційні 

джерела, окремих представників соціального об'єкту або через причетність 

до його дій; 

- Висока динамічність, мінливість, тобто її склад легко може 

змінюватися: люди можуть виходити і входити в дифузну групу без 

труднощів, тому вона відноситься до числа відкритих і високомобільних 

груп; 



- Низька інтегрованість, слабка згуртованість; однак це може не 

ставитися до окремих локальних її частинам. 

Публіка є ще одну форму стихійної групи, хоча елемент стихійності 

тут виявляється слабше, ніж в натовпі. Публіка - це короткочасне зібрання 

людей для спільного проведення часу в зв'язку з якимось видовищем - на 

трибуні стадіону, у великому залі для глядачів, на площі перед динаміком 

при прослуховуванні важливого повідомлення. У лекційних залах або інших 

більш замкнутих приміщеннях публіку називають аудиторією. Публіка більш 

керована завжди, так як збирається заради загальної і певної мети, вона 

краще дотримується норм, прийняті в обраному типі організації видовищ. 

Однак, ще Лебон вказував на той факт, що публіка залишається 

масовим зібранням людей і в ній діють закони маси. Досить будь-якого 

інциденту, щоб публіка стала некерованою. Відомі драматичні випадки, до 

яких призводять невгамовні пристрасті, наприклад уболівальників футболу 

на стадіонах тощо. 

Вказуючи в своїх роботах на основні форми спілкування в стихійних 

групах, Г. М. Андрєєва пише, що загальні риси різних типів стихійних груп 

дозволяють говорити про подібні засоби комунікативного та інтерактивного 

процесу в цих групах. Так, громадська думка, що представлена в стихійних 

групах, доповнюється інформацією, отриманою з різних джерел. З одного 

боку, вона доповнюється інформацією з офіційних повідомлень ЗМІ, що в 

умовах масової поведінки зазвичай довільно і помилково інтерпретуються. З 

іншого боку, в подібних групах популярний інше джерело інформації - 

різного роду чутки та плітки.  

Чутки - це форма спотвореної (трансформованої) інформації про 

значимі об'єкти, що циркулює в великих дифузних групах в умовах 

невизначеності і соціально-психологічної нестабільності. У чуток існують 

свої закони поширення і циркулювання; чутки є засобом не тільки 

доповнення, але і перевірки інформації, що надійшла з офіційної пропаганди.  

2. Особливості стихійних груп. Для стихійних груп характерним є 

групове божевілля, масовий психоз, що сприяє розв’язанню війн та 

революцій. Перебуваючи в стихійній групі людина відмовляється від власних 

бажань, амбіцій. Для неї головне бути з усіма. Людина замикається в собі, 

звертається до одних і тих же ідей, перестає відчувати необхідність пізнання 

нового. В думках і мисленні стихійних груп панують стереотипні асоціації, 

штампи. Людина в таких групах мислить не поняттями, а образами, шукає 

простих відповідей на складні соціальні проблеми. 

Члени стихійної групи нездатні критично мислити, вони не бачать 

різниці між реальним та надуманим. Виникає своєрідна, схожа на релігійний 

фанатизм віра. Незважаючи на це стихійні групи мають і позитивні риси. 

Вони проявляються в масовому героїзмі, жертовності, самозреченості. 

Натовп можна принадити самими високими цілями. Він здатний на 



безкорисність, на вірність ідеалу. Саме в стихійних групах виникає фольклор, 

мова, пісні. Якщо маси проникнулись якоюсь ідеєю, повірили в її 

справедливість, то вони здатні на чудеса героїзму, самозреченості в ім’я 

втілення цієї ідеї в життя. 

Стихійною групою керують не традиції чи загальноприйняті звичаї, а 

емоції. Вона пропонує щось уніфіковане. Стихійні групи (масу, натовп) 

намагаються використовувати в своїх цілях тоталітарні режими, через те що 

ними (групами) легко маніпулювати, керувати, перетворити в юрбу 

фанатиків. 

Часом стан людини, що перебуває в стихійній групі (в натовпі, серед 

учасників мітингу чи демонстрації), порівнюють з станом помутніння 

свідомості. В цьому стані втрачається активність, людина піддається 

містичному екстазу, видінням чи панічному страху. Ідеї, щоб стати 

доступними натовпу, спрощуються до максимуму, перетворюються на 

лозунги, а думка про можливість швидкого вирішення соціальних проблем 

приносить полегшення. Серед стихійних груп утверджується віра в 

чудодійну силу вождя, лідера, існує страх перед відповідальністю за власні 

вчинки, страх перед свободою. 

Важелі управління в суспільстві, де панують стихійні групи, 

опиняються найчастіше в людей, які незнайомі з принципами розвитку 

цивілізації. Хоча такі люди вважають себе компетентними для вирішення 

будь-яких проблем. Вони "все знають" і не потребують порад інших. Це веде 

до встановлення диктатури в державі. 

За визначенням видатного мислителя Ортеги, зараз кожна людина 

відчуває себе паном і господарем самої себе. Водночас з цим людина все 

більше відчуває свою неспроможність розв’язати всі проблеми, все більше 

розуміє, що пануюча колись віра в незворотність прогресу полягає в 

приреченості іти одним і тим самим шляхом. Це веде до зникнення духу 

традиційності, до відмови від норм і правил. 

Тому, поряд з упевненістю в собі, сучасна людина відчуває і 

невпевненість в собі, страх, вона стає придушеною власними необмеженими 

можливостями. Все це веде до того, що влада потрапляє в руки "людини-

маси", що не має чіткої життєвої програми, а пливе за течією, не будуючи 

реальних планів на майбутнє. Ведучи інертне існування, людина-маса 

сприймає світ як сферу практично необмежених можливостей. 

В Ортеги стихійність виступає синонімом інертності і непокірності 

водночас. Людини-маса є досить розумною, але не використовує свій 

інтелект і не хоче ним користуватись. Особливо це відчутно у відмові від 

культури і законності. 

Ортега визнає, що людина завжди змушена застосовувати насильство. 

однак, надання влади в суспільстві стихійним групам перетворює насильство 



на аргумент номер один. Натовп відкидає співіснування з кимось крім нього 

самого, виношує ненависть до всіх хто до нього не належить. 

Фромм вважав, що сучасне розуміння свободи передбачає існування 

двох незалежних факторів: людина стає все більш впевненою в собі, 

критичною і незалежною і водночас вона стає все більш самотньою, 

ізольованою і заляканою. Все це найбільш чітко проявляється саме в 

стихійних групах. 

Свобода буває негативною, коли вона відображає заперечення 

несвободи, і позитивною, коли створює можливість розкриття потенцій 

людини. Свобода несе в собі не лише великі можливості, але вона є і важким 

тягарем відповідальності водночас. Ми часто є зачаровані зростанням 

свободи і ніби не помічаємо тих внутрішніх перешкод, примусів і страхів, які 

можуть звести до нуля її досягнення. Людина, за Фроммом, будучи 

відчуженою від продуктів своєї праці, виявляється знову невільною, 

закабаленою. Фромм робить висновок: сучасна людина, будучи не в змозі 

перейти від свободи негативної до позитивної, намагається втекти від 

свободи взагалі. Однією з форм такої втечі є підкорення вождю. 

Вождь являє собою єдину ціль, єдину ідеологію, створює видимість 

спільноти, поєднаності людей між собою. Лебон заявляв: "Маса царює, але 

не править". Натовп, як і будь-яка інша стихійна група, перебуває в полоні у 

вождів. Вождь здійснює абсолютну владу над натовпом, В свою чергу натовп 

поклоняється вождю. Вождь виступає для мас втіленням можливостей 

вирішення їх головних проблем. Це може бути ідея нації соціальної 

справедливості, свободи. Ці ідеї набувають у нас рис світської релігії, вони 

виступають як вірування, часто у формі міфу. 

Вождь формує масу, перетворює її в рух, об’єднує єдиною метою, 

ідеєю. Лебон твердив, що вождь – це ядро натовпу, юрби, навколо якого вона 

і кристалізується. Це люди дії, з непорушними переконаннями. Часто – це 

люди неврівноважені, іноді навіть напівбожевільні, що втратили інстинкт 

самозбереження. Через це слова вождів володіють великим ступенем впливу. 

Вожді є фанатиками своїх вірувань, а їх влада завжди деспотична і 

харизматична. 

Ідеї запропоновані вождем, як і емоції миттєво передаються натовпу, 

стають народною істиною. Щоб стати вождем потрібно вміти повести за 

собою людей, володіти волею до дії, потрібно і переважання сміливості над 

інтелектом. 

Натовп наділяє вождя месіанською роллю визволителя. Авторитет 

вождя виступає як сила гіпнозу, і юрба готова виконувати його накази не 

роздумуючи. Вождь змушений дистанціюватися від натовпу, створити 

навколо себе ореол таємничості та патерналізму. 

Вождь не може існувати без пропаганди, яка передбачає виставу, 

церемоніал та переконання. Простір для вистав є обмежений – собори, 



площі, стадіони, тобто місця, які створюють психологічний стан співучасті і 

тимчасовості людського буття. Церемоніал передбачає наявність прапорів і 

пісень, які мобілізують і об’єднують маси. Церемоніал викликає в натовпу 

відчуття гіпнотизму. Пропаганда переконань має ту ж мету що і реклама, але 

звернена вона не до розуму, а до емоцій. Вона сприяє колективному 

переконанню. 

Однак, слід зауважити, що дуже часто стихійні групи є ситуативними, в 

них немає лідера чи вождя (ті ж пасажири в автобусі). Їх членів об’єднує 

іноді лише одна мета чи інтерес. Такі групи є вкрай нестійкими. Однак за 

деяких обставин вони можуть перетворитися на організовані. Окрім того, 

фактично всі стихійні групи, колективи і т. д. в свій час перебували на стадії 

формування. тоді вони мали більше рис стихійної групи і лише згодом 

набули рис більш стійкого соціального організму. 

3. Способи впливу в стихійних групах.  

Утворившись в масі або натовпі сплав суджень і тверджень, починає 

функціонувати, граючи роль спонукача до дій. При цьому у людей 

втрачається необхідність власної інтерпретації інформації, відбувається 

групове стимулювання дій. Виникає особливий ефект довіри саме до тієї 

інформації, яка отримана "тут і тепер" без будь-якої потреби перевірки її 

достовірності. Саме це і породжує специфічні форми спілкування і взаємодії. 

Однією з таких форм виступає зараження. Воно з давніх-давен 

досліджувалося як особливий спосіб впливу, певним чином інтегруючи 

великі маси людей, особливо в зв'язку з виникненням таких явищ, як 

релігійні екстази, масові психози тощо. У найзагальнішому 

вигляді зараження можна визначити як несвідому мимовільну схильність 

індивіда певним психічним станам. Воно виникає через передачу певного 

емоційного стану, або "психічного настрою" .  

Особливою ситуацією, де посилюється вплив через зараження, є 

ситуація паніки - стихійне виникнення стану і поведінки великої сукупності 

людей, які знаходяться в умовах поведінкової невизначеності в підвищеному 

емоційному збудженні від безконтрольного почуття страху. Паніка виникає в 

масі людей як певний емоційний стан, що є наслідком або дефіциту 

інформації, або незрозумілою новини, або надлишку цієї інформації. Сам 

термін походить від імені грецького бога Пана, покровителя пастухів, 

пасовищ і стад, який викликав своїм гнівом безумство стада, які кидалися у 

вогонь або прірву без причини. 

Розглянемо механізм розвитку паніки. Безпосереднім приводом до 

паніки є поява чогось або когось, що здатне викликати своєрідний шок. 

Надалі паніка нарощує силу, коли включається в дію розглянутий механізм 

взаємного багаторазового відбиття (індивідуальний страх - крик, плач). 

Потім йде ланцюгова реакція. Завершується поведінкою натовпу. 



Зараження, що виникає при паніці, не можна недооцінювати, в тому 

числі і в сучасних суспільствах. 

Приклад з практики 

Широко відомий приклад виникнення масової паніки в США 30 жовтня 

1938 року після радіоспектаклю "Вторгнення з Марса", яке транслювалося 

радіокомпанією Ен-бі-сі за твором Г. Уеллса "Війна світів". Маси 

радіослухачів найрізноманітніших вікових та освітніх шарів (за офіційними 

даними, близько 1 млн осіб) пережили стан, близький до масового психозу, 

повіривши у вторгнення марсіан на Землю. Хоча багато хто з них точно 

знали, що по радіо передається інсценування літературного твору (тричі це 

пояснювалося диктором), приблизно 400 тис. осіб "особисто" засвідчили 

"появу марсіан". Це явище було спеціально проаналізовано американськими 

психологами. 

Отже, близько 1 мільйона американців сприйняли цю радіопередачу як 

репортаж з місця події. В результаті дослідження були виділені чотири групи 

людей, в різній мірі піддалися паніці. 

Першу групу склали ті, які зазнали легке відчуття страху, але 

засумнівалися в реальності таких подій і, подумавши, самостійно прийшли 

до висновку про неможливість вторгнення марсіан. 

Друга група включала тих, хто в результаті пережитого страху не зміг 

самостійно зробити висновки з ситуації, тому спробував перевірити 

реальність цих подій за допомогою інших (зверталися до сусідів, знайомих, 

на радіо і т.п. і тільки після цього приходили до негативного висновку) . 

У третю групу увійшли ті, хто, зазнавши сильне почуття страху, не 

зміг переконатися в нереальності того, що відбувалося з допомогою інших, 

тому залишався при своєму першому враженні про повну реальності 

вторгнення марсіан. 

І четверту групу склали ті, хто відразу панікував, навіть не 

намагаючись щось дізнатися, уточнити або перевірити. 

Виникнення панічних станів був пов'язаний із цілим рядом 

характеристик людей, особливо важливими серед яких є соціально-

демографічні ознаки. Так, високий рівень освіченості, інформованість про 

космічні явища гальмували розвиток панічних станів. Зворотні 

характеристики, тобто низький рівень освіченості та інформованості, 

сприяли панічним настроям людей. 

Важливими були також статево ознаки, жінки і діти відчували 

сильніший страх і набагато легше піддавалися паніці. 

Поряд з соціально-демографічними характеристиками істотну роль 

відіграють психологічні властивості особистості, особливо такі, як 

некритичність мислення, виражена особистісна тривожність і підвищена 

сугестивність - якості, що призводять до виникнення панічних станів. 



Навіювання являє собою особливий вид впливу, а саме 

цілеспрямоване, неаргументоване вплив однієї людини на іншу або на групу. 

Здійснюється процес передачі інформації, заснований на її некритичному 

сприйнятті.  

Як основні засоби навіювання вчені виділяють: розсіювання уваги, 

афективний підношення, престиж джерел. 

Переконання, навпаки, побудовано на логічному обґрунтуванні, щоб 

домогтися згоди від людини, що приймає інформацію. Переконання - це 

інформаційний вплив, що формує або змінює установки, а через них - думки, 

погляди, відносини. Виникає в силу здатності до раціонального мислення. 

Серед засобів переконання виділяють: апеляцію до фактів, 

демонстрацію вигоди від прийняття ідеї, збиток від неприйняття ідеї. 
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