Питання для поточного і підсумкового контролю
Поточний контроль
1. Поняття про політику та її роль у житті сучасного суспільства.
2. Психологізація політичного життя.
3. Предмет політичної психології, її основні завдання, форми виявлення.
4. Міждисциплінарний характер політичної психології.
5. Основні методи політичної психології.
6. Поняття про політичну свідомість та її структуру.
7. Масова політична свідомість.
8. Поняття про політичну самосвідомість.
9. Політичні установки та стереотипи.
10.Політична поведінка.
11.Суть політичної діяльності.
12.Психологія політичної влади.
13.Психологічні проблеми відбору та підготовки професійних політиків.
14.Поняття лідерства в політичній психології.
15.Сучасні концепції політичного лідерства.
16.Основні вимоги до особистості політичного лідера.
17.Імідж сучасного політичного лідера.
18.Поняття про політичну еліту.
19.Поняття про політичну культуру та її структуру.
20.Психологічні чинники політичної культури.
21.Теорії „маси”.
22.Теорії „масового суспільства”.
23.Політична психологія настроїв.
24.Основні функції масових настроїв в політиці.
25.Механізми стихійної поведінки.
26.Психологія юрби.
27.Психологія публіки.
28.Масова паніка.
29.Масова агресія.
30.Основні види масової агресії.
31.Чутки та їх різновиди.
32.Циркуляція чуток та боротьба з ними.
33.Плітки. Психологічні функції пліток.
34.Соціальні функції масової комунікації.
35.Психологічні функції масової комунікації.
36.Система масової комунікації.
37.Ефекти масової комунікації.
38.Особливості політичної реклами.
39.Основні стратегії ведення виборчої кампанії.
40.Роль психологічних факторів у веденні виборчої кампанії.

41.Психологічні закономірності побудови засобів наочної агітації в
процесі ведення виборчої кампанії.
42.Завдання психологів-консультантів в оптимізації ведення виборчих
кампаній.
43.Основні психологічні проблеми, які виникають в умовах виборчої
кампанії.
44.Іміджмейкінг.
45.Психологія PR (паблік рилейшнз).
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Зміст поняття «політична психологія».
Предмет і методи «політичної психології».
Основні напрями політичної психології.
Основні особливості політичної психології.
Основні поняття та категорії «політичної психології».
Зарубіжна політична психологія.
Вітчизняна політична психологія.
Природа та походження політичного індивіда.
Типи політичних індивідів.
Політична соціалізація: становлення особистості.
Проблеми політвиховання і політосвіти.
Особливості формування політичної свідомості.
Форми політичної поведінки.
Політична участь: основні причини і мотиви.
Форми політичної участі людини.
Індивідуальний стиль політичної діяльності.
Політична культура індивіда, типи і функції.
Особливості «національного характеру», головні риси українців.
Поняття «масової психології».
Психологія мас і масової свідомості:
Психологія політичної влади і лідерства.
Психологія політичної еліти.
Портрет сучасної політичної еліти.
Поняття «політичний лідер», психологічні типи лідерів.
Психологічні теорії політичних еліт.
Класифікації мотивації поведінки політичних лідерів.
Імідж політичного лідера: вихідні характеристики.
Електоральна політична психологія.
Політичний маркетинг і політичні маніпуляції.
Особливості політичної реклами і ПР.
Основні стратегії проведення виборчої кампанії.
Політичні технології під час електоральних кампаній.

