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Тема 11 
Психологія великих соціальних груп.  
Психологія натовпу 
 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти: 
 розкрити види великих соціальних груп; 
 описати рівні розвитку великих соціальних груп; 
 проаналізувати психічні явища у великих соціальних групах; 
 охарактеризувати ознаки натовпу та розкрити види натовпів; 
 проаналізувати формально-структурні характеристики натовпу; 
розкрити психологічні особливості поведінки людини у натовпі. 

 
Кожна людина включена у різні соціальні спільноти, або великі 

групи. Існує два види спільнот людей, що визначають специфічні 
соціально-психологічні особливості груп. Базою для поділу груп слу-
гує характер зв’язків. У першому випадку – це об’єктивні соціальні 
зв’язки цієї спільноти. Так, соціальний клас як велику групу характе-
ризує місце, яке він займає в системі об’єктивних соціально-
економічних відносин і яке визначається суспільним розподілом пра-
ці. Базою для виділення нації як соціальної групи слугує відповідна 
система об’єктивних соціальних зв’язків. Для статево-вікових спіль-
нот існують реальні соціально-демографічні характеристики. Належ-
ність людей до цих груп не залежить від їх волі і свідомості, вона 
визначена об’єктивно. До другого типу спільнот відносяться групи, в 
яких люди свідомо прагнуть людей до об’єднання на базі загальних 
цілей і цінностей. Прикладами тих спільнот є професійні асоціації, 
партії, суспільні рухи. Психологічні явища складають базу цих об’єд-
нань. Це – психологічні спільноти. 

Великі соціальні групи класифікують і за іншими ознаками. 
За тривалістю існування виділяють більш довготривальні 

(класи, нації) і недовготривалі (мітинги, аудиторії, натовп) групи. 
За характером організованості групи розділяються на стихійно 

виникаючі (натовп) і свідомо організовані (партії, організації). 
Можна також говорити про умовні та реальні групи. При цьому 

істотним вважається ознака контактності і взаємодії. Статево-вікові і 
професійні групи є не реальними, а умовними. До реальних великих 
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груп з короткими, але тісними контактами відносяться мітинги і зі-
брання. Великі соціальні групи можуть бути відкритими і закритими. 
Членство в останніх визначається внутрішніми статусами групи. 

 У своєму розвитку соціальні групи проходять низку етапів. Згід-
но класифікацєю Г.Г.Ділігенського, таких рівнів три. 

 Перший (найнижчий) рівень – типологічний. Він характеризу-
ється тим, що члени групи об’єктивно схожі між собою за якимись 
ознаками, які можуть мати істотне значення у регуляції індивідуаль-
ної поведінки, але не стають базою для створення психологічної спі-
льності. Прикладом слугують підприємці на перших етапах форму-
вання цієї соціальної групи. Кожний з них займається своєю спра-
вою, здійснюючи специфічний вид діяльності. 

 Другий рівень характеризується тим, що члени соціальної групи 
усвідомлюють свою належність до цієї спільноти, ідентифікують себе з 
її членами. Це рівень ідентифікації. У прикладі з підприємцями цей 
рівень означає, що вони відносять себе до нової соціальної спільноти. 

 Третій рівень припускає, що члени групи усвідомлюють спіль-
ність своїх інтересів і готові до спільних дій за справу колективних 
цілей. За Г.Г.Ділігенським, це рівень солідарності. Цей рівень також 
можна назвати рівнем інтегрованості. Підприємці, усвідомлюючи 
спільність своїх інтересів, об’єднуються в асоціації, союзи, корпорації, 
встановлюють взаємні контакти з іншими об’єднаннями; на загальних 
зборах, з’їздах виробляють програму, стратегію, тактику діяльності. 

 Психічні явища у великих соціальних групах виділяються за 
сферами психіки – когнітивної, потребно-мотиваційної, афективної і 
регулятивно-вольової. 

 До когнітивної сфери відносяться колективні уявлення, соціа-
льне мислення, суспільна думка, суспільна свідомість тощо. Зміст 
когнітивних процесів визначається суспільно-історичним розвитком. 
В історичному процесі змінюються механізми пізнавальної діяльнос-
ті. Яскравим прикладом є сучасне українське суспільство, що зазнало 
глибоких змін у період корінних соціально-економічних і політичних 
перетворень у країні. Відомі також особливості східного і західного 
стилів мислення. 

 Мотиваційно-потребна сфера характеризується загальногрупо-
вою мотивацією, груповими потребами, інтересами, цінностями, ці-
лями, установками, ідеалами. 

 Портрети як елемент суспільної психології виникають і розвива-
ються у процесі життя і діяльності людини. Особливий інтерес для 
психології соціальних груп має розподіл групових потреб на два види: 
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 1) потреби групи як цієї системи, що терпить нужду у відповід-
них умовах свого існування; 

 2) потреби більшості особистостей, котрі входять до цієї групи, 
тобто типові для групи потреби. 

 В інтересах групи суб’єктивно відображаються матеріальні умо-
ви існування спільності. У них відбувається спрямованість психіки і 
діяльності на задоволення потреб. У суспільних інтересах відобража-
ються потреби суспільства в цілому і окремих соціальних груп. У 
процесі суспільного розвитку інтереси змінюються. Наприклад, інте-
рес до підприємництва в Україні виник у процесі соціально-
економічних перетворень. 

 У мотиваційній сфері істотне місце займають життєві орієнта-
ції. Вони є системою переваг, що проявляються в усвідомленій або 
неусвідомленій виборній поведінці, виборі і прийнятті рішення в 
альтернативних умовах. У них відображаються цілі діяльності групи, 
особистостей, ставленні до майбутнього. 

 Ідеали виступають вищою формою спонукання соціальної діяль-
ності. Ідеал у соціально-психологічному плані – це наглядне відобра-
ження якого-небудь реального чи нереального бажаного явища. 

 Афективна сфера психології великих соціальних груп включає 
почуття, емоції та настрої. Специфічними для великих соціальних груп 
є соціальні почуття. Носіями цих почуттів є об’єднання людей, соціаль-
ні спільноти. У соціальних почуттях відображається емоційне сиавлен-
ня до фактів, ситуацій, установ соціальної дійсності. Феномен суспіль-
них настроїв є одним з найважливіших феноменів у психології великих 
груп, який у яскравій формі відбиває відносини і оцінки людьми станів 
об’єктивних процесів, що панують у суспільстві в різні періоди розвит-
ку. Діапазон позитивних і негативних суспільних настроїв дуже вели-
кий. На одному його полюсі можуть знаходитися настрої натхнення, 
ентузіазму, оптимізму, на іншому – занепаду, розгубленості, песимізму. 

 Регулятивно-вольову або діяльнісну сферу психології великих 
груп складають колективна діяльність і групова поведінка. У діяль-
ності великих соціальних груп виділяють цілі, структуру, суб’єктів , 
форми діяльності. За своїм соціальним призначенням істотно розріз-
няються професійна діяльність і суспільна. 

 Усі розглянуті вище сфери психології великих соціальних груп 
органічно взаємопов’язані. Їх своєрідне поєднання у відповідних 
конкретно-історичних умовах проявляється подвійним чином: 

1) як характеристика типової особистості представника відповід-
ної спільності; 
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 2) як характеристика психічного складу спільності (народу, кла-
су, нації тощо). 

 Психічний склад – це найбільш стійке утворення у психології 
спільноти. До нього відносяться соціальний характер, традиції, зви-
чаї. Соціальний характер групи визначається специфічною культу-
рою, системою знаків, символів, звичок, нравів. Він формується у 
конкретних умовах під впливом соціального буття, тієї системи цін-
ностей і орієнтацій, у якій відбувається процес соціалізації. Соціаль-
ний характер з відповідною логікою детермінує одні вчинки і виклю-
чає інші. Традиціями називають узаконені способи відтворення пра-
вил, норм поведінки, відносин людей, що історично склалися під 
впливом відповідних умов життя. Звичаї – це міцно встановлені у 
тій чи іншій соціальній групі правила реагування на конкретні події, 
здійснення деяких суспільно і особистісно значущих подій (особливі 
моменти трудової діяльності, побуту, важливі події у житті людини: 
народження, весілля, свята тощо). Звичай зберігає відповідний до-
свід, є символом відповідних цінностей, які вироблені суспільством, 
привчає поважати їх. Він виховує відповідне ставлення до групи, 
особистості (наприклад, вставлення до старших). 

Цілісну характеристику психологічних особливостей соціальних 
груп становить спосіб життя як сукупність типових форм життєдія-
льності народів, класів, інших соціальних груп, окремих людей у 
матеріальному і духовному виробництві, у суспільно-політичній і 
сімейно-побутовій сферах, що встановилися. За способом життя мо-
жна визначити, як люди живуть, якими діями і вчинками керуються, 
яке їх мислення, потреби, інтереси, ідеали , думки, настрої, зміст спі-
лкування, яку мету вони переслідують. В спосіб і життя спільноти, 
окремої людини відображається система їх відношень до суспільства, 
праці, інших спільнот, інших людей, до себе. Ці відношення різнома-
нітними способами відображаються у світобаченні, ціннісних орієн-
таціях, життєвих позиціях, соціальних установках, потребах, стилях 
життя й поведінки. Психологічні особливості з різною інтенсивністю 
проявляються у різних групах. Яскравої форми вони набувають, на-
приклад, у психології націй і етнічних спільнот.  

 
Психологія натовпу 

 
 Є ти пічні життєві ситуації і обставини, в яких легко утворюють-

ся багаточиселен скупчення людей (натовпи). До них відносяться 
наступні: 
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 стихійні лиха (землетруси, 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); 
 місця масових гулянь і відпочинку (стадіони, площі та вулиці 

міста, помешкання і майданчики для великих дискотек тощо). 
 Натовпом, звичайно, називають такі скупчення людей, які у тій 

чи іншій мірі відповідають наступним ознакам: 
 багаточисленість; 
 висока контактність, тобто кожна людина знаходиться на бли-

зькій відстані з іншими, фактично входячи у персональні про-
стори; 

 емоційна збудженість (типовими психологічними станами цієї 
групи є динамічні, неврівноважені стани: підвищена емоційна 
збудженість, хвилювання людей тощо); 

 неорганізованість або стихійність (натовп частіше всього 
утворюється стихійно, має слабку організованість); 

відсутність загальної, усіма усвідомленої мети (загальна для всіх 
мета, як правило, відсутня або, при її наявності, слабко усвідомлю-
ється більшістю людей, крім того, цілі можуть легко втрачатися, пер-
шопочаткові цілі часто підміняються іншими, не рідко підставними 
тощо). 

 Таким чином, під натовпом необхідно розуміти багаточисленне 
скупчення людей, що знаходяться у безпосередніх контактах один з 
одним й у стані підвищеного емоційного збудження, яке характери-
зується відсутністю загальної для всіх усвідомленої мети. 

 Види натовпів. Різні види натовпів виділяються на базі, яким 
вищеперерахованих ознак, яким вони відповідають, або при появі 
нових специфічних ознак. 

 За ступеню активності натовпи розділяються на пасивні, актив-
ні і агресивні. 

 Пасивні (спокійні) натовпи відрізняються перш за все відсутністю 
емоційного збудження. У такому стані люди менш пов’язані один з 
одним, вони не обмінюються інформацією і не можуть здійснювати 
якісь сумісних дії. Люди, котрі включені у пасивні натовпи, або спо-
кійно стоять в очікуванні чогось (наприклад, ті, хто зустрічає на вокза-
лі, заздалегідь очікують потяг, що приходить, або ті, хто зібрався на 
мітинг, очікують його початок), або хаотично і відносно незалежно 
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один від одного спокійно пересуваються (наприклад, люди, які розгля-
дають на площі історичні й культурні пам’ятки, або так звані транспо-
ртні натовпи, що утворюються у метро або поряд з вокзалами). 

 Активним натовпом є будь-який натовп, котрий знаходиться у 
стані різного ступеня емоційного збудження. Емоційна зарядженість 
сприяє появі психологічної готовності людей сумісно діяти, в них 
формуються подібні соціальні установки на відповідні форми поведі-
нки, зростає міцність зв’язків між людьми, інтенсивність обміну ін-
формації тощо. При цьому необхідно розрізняти натовпи у стані 
установчої (внутрішньої) активності, котрі психологічно готові спі-
льно діяти, але ще не діють, і реально діючі натовпи, тобто активні і 
внутрішньо, і зовнішньо.  

 В агресивному натовпі рівень емоційного збудження, і, відповід-
но, внутрішньої й зовнішньої активності істотно зростає. Тут прин-
ципова поява нового стану: накопичується психічна напруга людей, 
що ґрунтується на можливих почуттях фрустрації, відчаю, гніву то-
що. Щоб натовп перейшов з простого активного стану в агресивний, 
необхідний усім зрозумілий збудливий стимул (наприклад, чутки), 
що викликає загальне обурення, гнів. І все-таки головна особливість 
агресивного натовпу – це деструктивна (руйнівна) поведінка по від-
ношенню до оточуючих предметів та людей. Наприклад, типовими 
агресивними натовпами нерідко стають групи спортивних дболіваль-
ників-фанатів, поведінка яких призводить до великих руйнувань на 
стадіонах, вулицях, у палацах спорту. 

 Натовпи, що об’єднані почуттям страху, який викликаний загро-
зою для життя або нормального функціонування людей, розділяють-
ся натих, що рятуються, ї тих, що панікують. 

 У них багато спільних характеристик: 
 спільне емоційне збудження, що ґрунтується на гострому 

переживанні страху; 
 низький рівень усвідомлення своїх дій; 
некритичне відношення до обставин тощо. 
 Такі натовпи можуть виникати у різних громадських місцях 

(театрах, готелях тощо), під час пожеж або інших небезпек, на вули-
цях і площах великих міст в умовах природної загрози, що несподіва-
но наближається. Однак між ними є і різниця. Панічні натовпи відрі-
зняються від рятівних, перш за все, більш високим ступенем загрози 
для людей, повною втратою будь-якої організації. Поведінка людей 
схожа на механічні дії, що автоматично здійснюються, а їх психічний 
стан характеризується так званою звуженою свідомістю, коли люди 
багато що з оточуючого не сприймають і можуть вести себе неадек-
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ватно. Натовпи, що рятуються піддаються деякій організації. Люди 
зберігають залишкову здатність до довільної регуляції своєї поведін-
ки, що дозволяє їм бути більш адекватними до обставин, що оточу-
ють, а їхня поведінка зберігає елемент передбачуваності. 

 Особливим видом натовпу є здирницький (мародерський) на-
товп. Він являє це скупчення надзвичайно активно діючих людей, 
спрямованих на захоплення різних матеріальних цінностей, що стали 
легко доступними в наслідок стихійного лиха, землетрусу, повені, 
великих пожеж, техногенних катастроф тощо. 

 Натовпи також можуть бути демонструючими, тобто тими, що 
демонструють своє ставлення до якихось соціальних подій, дій влади 
або у цілому до умов життя. Вони можуть принципово відрізнятися 
один від одного за ступенем своєї організованості і цілеспрямованос-
ті і в залежності від цього набувають або втрачають ознаки натовпу. 
Життєва практика показує, що навіть ретельно організовані акції, з 
одного боку, під впливом різних факторів або просто з часом легко 
можуть втрачати організованість та цілеспрямованість, а з іншого – 
можуть викликати, не бажаючи цього, утворення нових натовпів що 
ускладнюють організоване проведення цих акцій. Тому для управлін-
ня демонструючими групами людей доцільно знати і враховувати 
психологію натовпу. 

 
Структура натовпу 

 
 У відкритій місцевості натовп формується колоподібне, маючи 

центр, або ядро, і периферійні прошарки, тому у результаті нарощу-
вання він набуває форму неправильного кола. В обмежених місцях 
натовп набуває форми цих місць, наприклад, великі скупчення людей 
на вулиці за формою схожі на витягнутий еліпс, а натовп, який руха-
ється по вулиці , подібний до зрізаної піраміди тощо. 

 Розмір натовпу визначається кількістю людей на 1 кв. м, тому 
щільність найчастіше оцінюють зверху прямим зором, за допомогою 
фотознімка або спеціальних пристрів. 

 Будь-який натовп має відповідний рівень активності, який оціню-
ється за моторними показниками (наявність і швидкість переміщення 
людей від центру натовпу до периферії, і навпаки) та інформаційними 
показниками (наявність і швидкість передачі інформації, що йде від 
центру натовпу, і навпаки). Будь-яка динаміка натовпу у центробіжно-
центрострімкому напрямку свідчить про його активність. 

 Кожний натовп має внутрішню структуру (склад). Декілька 
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спрощеною виявляється структура натовпу за статево-віковими озна-
ками, складнішою – за освітнім рівнем, майновим статусом людей 
або родом їх занять. Найважче виявляти структуру натовпу за інтере-
сами, ціннісними орієнтаціями людей, за їхнім ставленням до тих чи 
інших соціальних норм тощо. Але саме останнє найнеобхіднішім , бо 
дозволяє заздалегідь виявити натовпи з однозначними цінностями. 
Це є передумовою до агресивної поведінки всередині натовпу і вима-
гає відповідної профілактики –усунення антагоністичних настроїв у 
частинах натовпу. 

 Психологічні особливості поведінки людини у натовпі. З дав-
ніх часів відомо, що одна і та ж людина у натовпі і поза ним пово-
диться по-різному. Поведінка людини у натовпі характеризується 
наступними ознаками: 

1. Пониження самоконтролю (інтернальності). У людини поси-
люється залежність від натовпу, вона неусвідомлено підко-
ряється зовнішньому впливу великої групи людей, тобто 
зростає екстернальність її поведінки і знижується здатність 
до вільної регуляції власної поведінки. 

2. Деіндивідуалізація поведінки людей у натовпі – вони посту-
пово втрачають індивідуальність своєї поведінки, ніби зрів-
нюючись, що приводить до одного і того ж рівня психологі-
чних проявів у поведінці. Різні люди у поведінці стають схо-
жими один на одного. 

3. Нездатність утримувати увагу на одному і тому ж об’єкті. 
Натовп у цілому проявляє зниження інтелектуальних якос-
тей у порівнянні з індивідами, котрі його складають, вони 
поза натовпом. Серед особливостей інтелекту найбільш яск-
раво проявляються некритичність мислення, що значно зрос-
ла, і легкість переключення уваги, що визначається зовніш-
німи умовами. 

4. Характерні особливості переробки інформації. Людина у 
натовпі легко сприймає різноманітну інформацію, швидко 
переробляє її і розширює, при цьому зовсім мимовільно пе-
рекручує, трансформуючи її, тобто породжує чутки. 

5. Підвищена навіюваність. Людина у натовпі легко може пові-
рити у незвичайну інформацію, обіцянки, які заздалегідь не 
можуть бути виконані (наприклад, політиків на виборах), 
слідувати неймовірним і нерідко навіть абсурдним закликам, 
гаслам тощо. 

6. Підвищена фізична, психофізіологічна і психічна активіза-
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ція. У натовпі, особливо в активному, відбувається мобіліза-
ція усіх ресурсів індивіда, тому людина може проявити такі 
фізичні і психологічні якості, які стають їй недоступні поза 
натовпом, наприклад, підняти щось важке, швидко бігти, 
високо стрибати тощо. 

7. Нетиповість, незвичність поведінки. У порівнянні зі зви-
чними умовами людина нерідко проявляє неочікувані, 
навіть для неї самої, форми поведінки (нерідко вона 

потім не може повірити, що вона здійснила якісь-то дії). 
Тому поведінка людини, як і натовпу в цілому, характе-

ризується непередбачуваністю. 

 Феномен натовпу привертає великий інтерес дослідників і 
практичних працівників тому, що натовп буває надзвичайно 
небезпечний як для оточуючих, так і для людей у натовпі. 
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Тема 12 
Масові явища у великих дифузних групах 
 

 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти: 
 розкрити основні ознаки великої дифузної групи; 
 охарактеризувати психологію чуток; 
 проаналізувати психологію паніки. 
 
 
 

Під поняттям “дифузія” розуміється розсіяна, розподілена група, 
що має загальні соціально-психологічні ознаки, основними серед 
яких є наступні: 

 “розмиті”, тобто нечітко окреслені, межі; група складається з 
невизначеної сукупності людей; 

 слабкий взаємозв’язок і лише епізодична взаємодія; для дифуз-
ної групи характерні, по-перше, локальні зв’язки (наприклад, 
між членами сімей, близькими рідними, сусідами або співробіт-
никами по роботі), а по-друге, опосередковані зв’язки через за-
цікавлені інформаційні джерела окремих представників соціаль-
ного об’єкта, через цікавість або через причетність до його дій; 

 висока динамічність, мінливість, тобто склад дифузної групи 
легко може змінюватися: люди можуть виходити і входити 
до неї без складнощів, тому вона відноситься до числа від-
критих і високомобільних груп; 

 низька інтегрованість, слабка згуртованість, однак це може 
не відноситися до окремих локальних її частин. 

 Таким чином, велика дифузна група – це багаточисельна, але нечі-
тко визначена за складом, високодинамічна і низькоінтегрована сукуп-
ність людей, лише локально й опосередковано зв’язаних один з одним. 

 Прикладами великої дифузної групи є жителі того чи іншого 
населеного пункту або його частини, постійні глядачі і слухачі яки-
хось конкретних теле- чи радіопередач, постійні читачі періодичних 
видань, спортивні вболівальники конкретної команди тощо. 

 
Психологія чуток 
Чутки відносяться до числа найбільш розповсюджених масових 

явищ у великих дифузних групах, хоч вони мають більш широке роз-
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повсюдження, обов’язково виникаючи у натовпах і інших великих 
соціальних групах, включають суспільство в цілому. При цьому соці-
ально-психологічні закономірності їх виникнення і розповсюдження 
є загальними. 

 По-перше, чутки виникають у зв’язку з важливими для людей 
подіями або значущими для них соціальними об’єктами (наприклад, 
про грошову реформу чи якусь-то загрозу для нормальної життєдія-
льності людей). Інформація про малозначуще або значуще тільки для 
вузького кола людей, звичайно, широко не розповсюджується. 

 По-друге, вони виникають в умовах невизначеності, коли інфор-
мація зовсім відсутня, або явно недостатня, або є суперечливою і тим 
самим породжує невизначеність (прикладом є неузгоджена інформа-
ція про рівень радіоактивного забруднення території у результаті 
Чорнобильської катастрофи, що викликала масові чутки у кінці квіт-
ня – у травні 1986 року). 

 По-третє, важливою умовою, що сприяє зародженню і розповсю-
дженню чуток, є політична й економічна нестабільність у спільноті, 
до якої входить відповідна дифузна група. Це може бути місто, регі-
он або суспільство в цілому. Нестабільність, особливо умови, що 
різко змінюються, породжують масову тривогу, стан загального дис-
комфорту, невпевненості у своєму майбутньому чи майбутньому 
своїх дітей тощо. 

 По-четверте, сприятливим фактором породження чуток стає ба-
жання людей стати свідками чогось незвичайного у житті, якоїсь 
сенсації або дива тощо. 

 Чутки – це форма викривленої інформації про значущий об’єкт, 
що циркулює у великих дифузних групах в умовах невизначеності і 
соціально-психологічної нестабільності. Чутки допомагають людині 
адаптуватися до соціального середовища, що змінюється, виконуючи 
деякі важливі функції: 

 чутки, з одного боку, задовольняють природню соціальну 
потребу людини у пізнанні оточуючого світу, з іншого – сти-
мулюють цю потребу; 

 чутки у значній мірі знімають або за меншою мірою знижу-
ють невизначеність, у якій людина не може перебувати три-
валий час, тобто чутки роблять соціальне середовище для 
людини суб’єктивно більш ясним, зрозумілим; 

 чутки не тільки допомагають людині зорієнтуватися у ситуа-
ції, але і регулюють її поведінку, яка у відповідності з нею 
може змінитися; 
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 соціальний досвід людини показує, що нерідко чутки виника-
ють навколо подій, які можуть здійснитися, хоч і це у тому 
варіанті, який складав їх зміст; у цьому реалізується функція 
передбачення соціальних подій, що допомагає людині щось 
передбачити, внести корективи або у свої уявлення, у став-
лення до соціальних явищ, або у реальну поведінку. 

 Загальна стратегія профілактики чуток полягає у тому, щоб про-
тидіяти умовам, що сприяють їх виникненню і розповсюдженню. 
Тому, враховуючи вищеописані сприятливі для чуток умови, необ-
хідно наступне: 

1. добиватися високого ступеня інформованості великих дифуз-
них груп про найбільш важливі для них події; інформація при 
цьому повинна бути доступною для розуміння і несуперечли-
вою, що дозволить зняти невизначеність, у екстремальних 
умовах необхідно організовувати регулярну роботу спеціаль-
них джерел інформації; 

2. цілеспрямовано знижувати значущість тих соціальних об’єк-
тів, подій або явищ, навколо яких прогнозується виникнення 
чуток; 

3. позитивний профілактичний вплив на чутки здійснюють умо-
ви політичної, економічної, міжнаціональної стабільності і 
стійкості розвитку тих спільнот, у які входять великі дифузні 
групи (місто, регіон або суспільство в цілому); це істотно 
знижує стан тривоги, напруги людей і запобігає чуткам; 

4. у ситуаціях, коли чутки вже виникли, важливо вияснити їх 
дійсні причини і тільки після цього проводити роз’яснюваль-
ну роботу, зробити ці причини надбанням людей, які краще 
зрозуміють і пояснять для себе соціальну ситуацію, що скла-
дається, і будуть до неї ставитися менш емоційно; 

5. у сприятливих для чуток умовах з’являються їхні активні 
розповсюджувачі (кількість і рівень їхньої активності збіль-
шується з ростом ступеня екстремальності умов життя лю-
дей), котрі можуть представляти серйозну загрозу, тому не-
обхідно виявляти тих, хто розповсюджує чутки, й централізу-
вати їхній вплив на групу. 

 Таким чином, практичне завдання управління чутками стає най-
більш важливим у будь-яких умовах, небезпечних для нормального 
проживання людей, а саме: різні стихійні лиха, техногенні катастро-
фи, крупні аварії тощо. У таких умовах важливо визначити обстави-
ни, що сприймаються і упорядковують дії людей. 
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 Психологія паніки. 
 Найбільш важливими характеристиками є наступні: 
 паніка виникає, як і будь-яке масове явище, у групах великої 

чисельності (натовпі, багаточисельній дифузній групі, масо-
вому скупченні людей); 

 паніка викликає почуття некерованого жаху, що базується на 
реальній або уявній загрозі; 

 паніка – це найчастіше всього стихійно виникаючий, неорга-
нізований стан і поведінка людей; 

 для людей у панічному стані характерна так звана поведінко-
ва невизначеність (стан розгубленості, хаотичність у діях і 
неадекватність поведінки в цілому). 

 Паніка – це стихійно виникаючий стан і поведінка великої суку-
пності людей, котрі знаходяться в умовах поведінкової невизначено-
сті у підвищеному емоційному збудженні від безконтрольного почут-
тя жаху. Відомо, що паніка виникає далеко не у всякому скупченні 
людей; вирішальним стає сполучення багатьох умов, дія різних фак-
торів, найбільш вживаними серед яких є такі: 

1. Одним із вирішальних факторів є наявність збуджуючих і 
стимулюючих паніку чуток. 

2. Загальна психологічна атмосфера тривоги і невпевненості ве-
ликої групи людей у випадках небезпеки або у результаті три-
валого періоду переживання негативних емоцій і почуттів. 

3. Принциповим є особистісні якості людей і наявність схиль-
ності до паніки. Дуже важливою умовою виникнення паніки 
стає кількість таких людей у великій групі. Відомо, що іноді 
достатньо і 1% панікуючих, щоб панікою була охоплена вся 
багаточисельна група людей. 

Паніка виникає при збігу не тільки загальних, але й різноманіт-
них часткових і конкретних умов життя великої групи у кожний кон-
кретний період часу. Такі збіги обставин передбачати складніше 
всього у зв’язку з багаточисельністю характеристик фізичного і соці-
ального середовища. 

 Психологічні особливості поведінки людей в умовах паніки бу-
ли вивчені у класичному дослідженні Х.Кентрила, що присвячене 
вивченню масової паніки у США в 1938 році, яка була викликана 
радіовиставою “Вторгнення з Марсу” (за Г.Уеллсом). Близько 1 млн. 
американців сприйняли цю радіопередачу як репортаж з місця подій. 
В результаті дослідження були виокремлені чотири групи людей, що 
у різній мірі піддалися паніці. Першу групу склали ті, які відчули 



323 Соціальна психологія 

легке почуття жаху, але засумнівалися у правдивості таких подій і, 
поміркувавши, самостійно дійшли висновку про неможливість вторг-
нення марсіан. Друга група включала тих, хто, переживаючи жах, не 
зміг самостійно вирішити, тому вони намагалися перевірити за допо-
могою інших правдивість цих подій і тільки після цього приходили 
до негативного висновку. До третьої групи відійшли ті, як, відчувши 
сильне почуття жаху, не змогли перевірити реальність того, що від-
бувалося, за допомогою інших, тому залишалися зі своїм першим 
враженням про повну реальність вторгнення марсіан. І четверту гру-
пу склали ті, які з самого початку запанікували і навіть не намагали-
ся щось дізнатися, уточнити або перевірити. 

 Виникнення панічних станів пов’язане з цілою низкою характе-
ристик людей, особливо важливими серед яких є соціально-
демографічні ознаки. Високий рівень освіти, інформованість про кос-
мічні явища гальмували розвиток панічних станів. Зворотні характе-
ристики, тобто низький рівень освіти та інформованості, сприяли 
панічним настроям людей. Іншою важливою ознакою є майновий 
статус: найчастіше панікували люди з погано забезпечених сімей, з 
низьким рівнем матеріального достатку. При цьому здійснив вплив 
статус не сам по собі, а загальні почуття тривожності, невпевненості, 
що складають психологічну готовність такого класу людей до паніч-
ного стрийняття подій. Важливими були також статтєвовікові озна-
ки: жінки і діти відчували більш сильний жах і набагато легше підда-
валися паніці. Поряд з соціально-демографічними характеристиками 
істотну роль грають психологічні властивості особистості, особливо 
такі, як некритичність мислення, виразна особистісна тривожність і 
підвищена навіюваність. Це якості, які сприяють виникненню паніч-
них станів.  
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Тьюторські заняття за темами модуля 5  
Психологія великих соціальних груп і масових явищ 

 
I. Письмова робота (10 хв.). 

Максимальна оцінка – 10 балів. 
 

Варіант 1.  Охарактеризуйте види великих соціальних груп. 
Варіант 2.  Дайте характеристику рівнем розвитку великих груп. 
Варіант 3.  Які основні сфери психічних явищ характеризують ве-
 ликі групи? 
Варіант 4.  У яких формах проявляється психологія великих соціаль-
 них груп? 
Варіант 5.  Які ознаки характеризують натовп як соціальну групу. 
Варіант 6.  Опишіть основні види натовпу. 
Варіант 7.  Чим відрізняється панічні натовпи від натовпів, що спаса-
 ються? 
Варіант 8.  Що відноситься до формально-структурних характерис-
 тик натовпу? 
Варіант 9.  З якою метою необхідно виявляти внутрішню структуру 
 натовп? 
Варіант 10.  Чим найбільш принципово розрізняється поведінка лю-
 дини у натовпі і поза ним? 
Варіант 11.  Що розуміється під великого дифузного групового? 
 Розкрийте основні її ознаки.  
Варіант 12.  Які соціальні умови є сприятливими для виникнення 
 чуток у великих групах? 
Варіант 13.  У чому полягають основні функції чуток? 
Варіант 14.  Якими способами здійснюється профілактика чуток у 
 великих групах? 
Варіант 15.  Що характеризує паніку як соціально-психологічне 
 явища? 
Варіант 16.  Які соціальні умови сприяють виникненню паніки у ве-
 ликих соціальних групах? 
Варіант 17.  На які групи (типи) розподіляються люди за їх поведін-
 кою в умовах паніки? 
Варіант 18.  Що сприяє виникненню панічних станів людей? 
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II. Дискусія на тему  
“Психологія великих соціальних груп і масових явищ” 

 
Питання до дискусії. 
1. Охарактеризуйте основні види великих соціальних груп. 
2. Розкрийте рівні розвитку великих груп. 
3. Проаналізуйте основні психічні явища, що характеризують 

великі групи. 
4. Визначте форми проявлення психології великих соціальних 

груп. 
5. Розкрийте ознаки, що характеризують натовп як соціальну 

групу, і опишіть основні види натовпу. 
6. Опишіть формально-структурні характеристики натовпу і 

вкажіть, з якою метою необхідно виявляти внутрішню стру-
ктуру натовпу. 

7. Проаналізуйте принципову різницю поведінки людини у 
натовпі і поза натовпом. 

8. Охарактеризуйте велику дифузну групу. 
9. Розкрийте соціальні умови, які є сприятливими для виник-

нення чуток у великих групах та опишіть основні функції 
чуток. 

10. Опишіть способи здійснення профілактики чуток у великих 
групах. 

11. Проаналізуйте паніку як соціально-психологічне явище і 
розкрийте соціальні умови, що сприяють її виникненню у 
великих соціальних групах. 

12. Визначте групи (типи), на які розподіляються люди за їх 
поведінкою в умовах паніки і укажіть, що впливає на виник-
нення панічних станів у людей. 

 
 

III. Підбиття підсумків та визначення завдань  
до наступного заняття (5 хв.). 


