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Мета вивчення дисципліни Викладання навчальної дисципліни передбачає не лише
всебічне ознайомлення здобувачів з природою й
особливостями психологічного впливу, його структурою та
складниками, а й формування комплексного уявлення про
феномен сугестії, з’ясування статусу і типології його
психологічно-комунікативних виявів, ознайомлення з
сучасними напрямами, скерованими на дослідження
психологічного впливу, та механізмами захисту від
негативної маніпуляції.
Інтегральна
Загальні компетентності
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних
компетентність, загальні
ситуаціях.
компетентності, спеціальні
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
(фахові) компетентності
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний
та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної
науки та / або практики.
СК5. Здатність
організовувати
та
реалізовувати

просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій
населення у сфері психології.
СК8. Здатність
оцінювати
межі
власної
фахової
компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та керуватися загальнолюдськими
цінностями.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Змістовий модуль 1. Особливості психотехнологій впливу
Тема 1. Психологічний вплив у професійному спілкуванні психолога.
Поняття та етапи психологічного впливу. Структура психологічного впливу. Суб’єкт
психологічного впливу. Об’єкт психологічного впливу. Цілі психологічного впливу в
діяльності психолога. Дії в структурі психологічного впливу. Результатами психологічного
впливу. Види психологічного впливу.
Тема 2. Психотехнології у взаємодії з клієнтом.
Поняття «психотехнологія», «метод впливу», «психотехніка»: їх єдність та відмінність.
Прийоми психологічного впливу. Психотехнології у консультативному процесі.
Психологічні бар’єри. Особливості консультативного процесу з клієнтом. Психологічні
механізми консультативного процесу. Технологія ведення консультативного процесу.
Стратегії взаємодії з клієнтом. Критерії для оцінювання консультативного процесу.
Тема 3. Зміст та особливості сучасних психотехнологій процесу взаємодії психолога з
клієнтом (1 ч).
Діагностичні психотехнології. «Канали» отримання інформації. Візуально-аналітичні
діагностичні психотехнології. Тестові діагностичні психотехнології. Психотехнології
терапевтичного впливу. Психотехніки слухання.
Тема 4. Зміст та особливості сучасних психотехнологій процесу взаємодії психолога з
клієнтом (2.1. ч).
Психотехнології роботи з поточними переживаннями. Човникова психотехніка.
Психотехніка
«Експериментальне
перебільшення».
Психотехніка
афективної
амбівалентності. Психотехніка вибору. Психотехніка повторів. Психотехніка «метафора».
Психотехніка «емпатійні відповіді». Рефлексивна психотехніка. Психотехнології роботи із
умовно-рефлекторними поведінковими моделями (патернами). Репрезентативна система.
Психотехніка калібрування. Підлаштовування. Приєднання. Ведення. Методика контактної
взаємодії. Психотехніка «Моделювання».
Тема 5. Зміст та особливості сучасних психотехнологій процесу взаємодії психолога з
клієнтом (2.2. ч).
Психотехнології роботи із переконаннями, неперервними (автоматичними) думками.
Психотехніка виявлення неадаптивних автоматичних думок. Психотехніка «Перевірка
обґрунтованості неадаптивності автоматичної думки шляхом декатастрофізації».
Психотехніка «Перевірка обґрунтованості неадаптивності автоматичної думки шляхом
втілення її в реальність». Психотехніка «Перевірка обґрунтованості неадаптивності
автоматичної думки шляхом порівняння». Психотехніка «Перевірка обґрунтованості
неадаптивності автоматичної думки перевизначенням». Психотехніка «Обговорення і
спростування ірраціональних установок». Психотехнології роботи із безсвідомим.
Психотехніка вільних асоціацій. Психотехніки роботи з опором. Психотехніки аналізу
переносу. Психотехніка ампліфікації. Психотехніка дазайн-аналізу. Психотехніка дазайнзанурення. Психотехніка «Парадоксальна інтенція». Психотехнології роботи із зміненими
станами свідомості.
Тема 6. Особливості психотехнології нормативного впливу.
Психотехнології нормативного впливу. Нормативний психологічний вплив. Техніка
аргументації. Психотехніка позитивних відповідей Сократа. Психотехніка двосторонньої
аргументації. Психотехніка перелицювання аргументів. Метод навіювання.

Тема 7. Особливості маніпулятивних психотехнологій та спецтехнологій (1 ч.).
Маніпулятивні психотехнології. Основні ознаки маніпулятивного впливу. Стадії підготовки
та безпосередня маніпуляція. Види маніпулятивних механізмів.
Тема 8. Особливості маніпулятивних психотехнологій та спецтехнологій (2 ч.).
Маніпулятивні психотехнології. Маніпулятивні прийоми. Психологічний захист від
маніпулювання. Спецтехнології. Програмування психіки. Зомбування особи/соціальної
групи.
ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз
Програмні результати
професійно важливих знань із різних джерел із
навчання
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій.
ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку
особистості, груп, організацій.
ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій
(тренінг,
психотерапія,
консультування
тощо),
провадити їх в індивідуальній та груповій роботі,
оцінювати якість.
ПР7. Доступно
і
аргументовано
представляти
результати досліджень у писемній та усній формах,
брати участь у фахових дискусіях.
ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності
та приймати рішення про звернення за допомогою або
підвищення кваліфікації.
При проведенні поточного контролю використовуються
Форми поточного та
наступні
форми:
перевірка
конспекту лекцій,
підсумкового контролю
опитування, оцінювання виступів здобувачів та їхньої
участі у дискусії.
Формою підсумкового контролю є залік, що включає в
себе теоретичні та практичні завдання.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (залік).
Підсумкові бали = Загальна кількість балів перед підсумковим контролем + Кількість
балів за підсумковий контроль
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка
національною
в балах
Оцінка
Пояснення
шкалою
«Відмінно» - теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, необхідні практичні навички роботи з
Відмінно
освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні
90 - 100
А
(зараховано)
завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані в повному обсязі, відмінна робота без
помилок або з однією незначною помилкою.
«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані, всі
80 – 89
В
навчальні завдання, які передбачені програмою
Добре
навчання, виконані, якість виконання більшості з них
(зараховано)
оцінено числом балів, близьким до максимального,
робота з двома – трьома незначними помилками.
75 – 79
С
«Добре» - теоретичний зміст курсу освоєний цілком,

65 – 74

D
Задовільно
(зараховано)

60 – 64

Е

21 – 59

FX
Незадовільно
(не
зараховано)

1 – 20

F

практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним
числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними
помилками, або з однією – двома значними
помилками.
«Задовільно» - теоретичний зміст курсу освоєний не
повністю, але прогалини не носять істотного
характеру, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані,
більшість
передбачених
програмою
навчання
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних
завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
«Достатньо» - теоретичний зміст курсу освоєний
частково, деякі практичні навички роботи не
сформовані, частина передбачених програмою
навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінена числом балів,
близьким до мінімального, робота, що задовольняє
мінімум критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу
освоєний частково, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, більшість передбачених
програм навчання, навчальних завдань не виконана,
або якість їхнього виконання оцінена числом балів,
близьким
до
мінімального,
при
додатковій
самостійній роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що
потребує доробки.
«Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст
курсу не освоєний, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не приведе
до значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки.
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