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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за формами навчання 

денна Заочна (1,6) Заочна (2,0) 

«Психологія впливу » 
курс 1 1 1 

семестр 2 2 2 

обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

аудиторні 34 2 4 

модульний контроль 2 - - 

семестровий контроль 1 1 1 

самостійна робота 70 116  114 

Форма семестрового контролю залік залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Навчальна дисципліна “Психологія впливу” є складовою програми підготовки 

студентів старших курсів зі спеціальності “Психологія” напряму практичних та клінічних 

психологів. Розробка курсу спрямована на вивчення проблеми впливу в сучасній психології. 

Показані основні підходи до впливу в вітчизняній і зарубіжній психології. Зміст курсу 

пов'язаний з такими базовими психологічними дисциплінами як “Загальна психологія”, 

“Соціальна психологія”, “Вікова психологія”, “Психологія особистості”, “Психодіагностика” 

та ін. 

Метою курсу є формування базових засад загального наукового розуміння 

психологічних закономірностей впливу, поглибленого розуміння механізмів взаємовпливів у 

взаємодії з іншими людьми, а також способах протистояння впливам, формування початкових 

навичок і умінь для практичної роботи у галузі психології. Уміння розпізнавати вплив є 

необхідним для діяльності психолога-практика, як у індивідуальній діяльності, так і в груповій 

взаємодії. 

Визначена мета обумовила зміст і структуру навчальної програми, в якій основне 

місце належить визначенню чинників і закономірностей психологічного впливу на 

особистість, основних механізмів, функцій впливу; особливостей впливу при міжособистісній 

взаємодії; визначенню труднощів протистояння впливам й навчанню навичкам ефективного 

впливу. 

   В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

   Знати: 

- категоріальний апарат психології впливу; 

- структуру, зміст, основні механізми впливів; 

- правила й умови ефективності різних методів впливу; 

- особистісні чинники впливу (харизма й привабливість); 

- особливості їх прояву в різноманітних сферах ділової та міжособистісної взаємодії; 

основні психологічні техніки й технології різних методів впливу; 

загальні принципи та заходи подолання психологічного впливу 

 вміти: 

- враховувати особливості різних методів впливу в процесі практичної діяльності 

психолога; 

- розрізняти прояви впливів в різних життєвих ситуаціях та уникати їх негативних 

наслідків у власній практиці; 

- усвідомлювати власні маніпулятивні стратегії; 

- самостійно обирати та застосовувати ефективні тактики, методи та механізми впливу 



- обґрунтовувати використання тих чи інших методів впливу у психотерапевтичних та 

корекційних заходах з позицій врахування вікових та індивідуальних відмінностей 

клієнта у практичній діяльності. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
Інтегральна 

компетентність - 

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в процесі 

навчання і професійної діяльності в області психології, 

передбачає проведення досліджень та / або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

2. Здатність проведення наукових та прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту і можливості її використання. 

4. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати і 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни і практичної значущості. 

2. Здатність розуміти і використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодиагностическую 

та іншу в залежності від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів і технік. 

4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, навички роботи команд. 

5. Здатність дотримуватись у професійній діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни 



Тематичний план дисципліни 

«Психологія впливу»  
 

№ 

З / П 

 

ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ТА ТЕМИ  
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Змістовий модуль 1. Методологічні та теоретичні основи психології впливу. 
Тема 1. Психологія впливу: загальна характеристика. 4 2 8 В 

Тема 2. Фактори і закономірності психологічного впливу на 

особистість. 

4 2 10 В 

Тема 3. Основні методи здійснення впливів 4 2 8 Т,  

Тема 4. Вплив як маніпуляція 4 2 10 СР 

Тема 5. Вплив у різних сферах життєдіяльності. 5 2 8 ДО 

Змістовий модуль 2. Психологічна захист, ее призначення і види 

Тема 6. Теорії захисту від впливів. 5 2 8 В, ПК 

Тема 7. Ментальність як интегральний этнопсихологический 

ознака нації. 

4 2 8 В 

Тема 8. Проблеми захисту від негативного інформаційно-

психологічного впливу. 

4 2 10 В, Т 

 ВСЬОГО: 120 34 16 70 ЗАЛІК 

Форми контролю: усне опитування – У 

                                Контрольні роботи – КР 

                                Перевірка конспектів – ПК 

                                Перевірка знань самостійної роботи – СР 

                                Тестування – Т 

                                Колоквіум - К 
 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль І.  Етнопсихологія як наука. 

 

Тема 1. Психологія впливу: загальна характеристика.  
Поняття “вплив”, “особистий вплив” і “соціальний вплив”. Поняття психологічного 

впливу. Понятійний апарат психологічного впливу: психотехніка, технологія, метод, прийом, 

засоби, алгоритм, стратегія, тактика, мішень впливу. Різні параметри впливу за Кабаченко Т.С: 

навмисний і ненавмисний; прямий і непрямий; безпосередній и опосередкований; явний і 

прихований; короткочасний і довгостроковий. Основні механізми впливу (переконання, 

навіювання, зараження, наслідування). 

Література: [1-5,10-15,23-28,33-37,42,43] 

 

Тема 2. Фактори і закономірності психологічного впливу на особистість.  

Значення та функції впливів. Підходи до впливу: психосоціальний підхід, владний 

підхід, стратегії впливу за Г.А.Ковальовим (імперативна, маніпулятивна, розвивальна). 

Суб'єкт-суб'єктно і суб'єкт-об'єктно орієнтований вплив; підкорення, ідентифікація і 

інтерналізація. Універсальна модель прихованого впливу (збір інформації про адресата, 

виявлення мішеней впливу і приманок, атракція, спонукання адресата до дії, виграш ініціатора 

впливу). 

Література: [1,11,14,15,26,27,30,35,39,43] 



 

Тема 3. Основні методи здійснення впливів: загальні правила, класичні прийоми.  

Ефективність впливів. Класифікація методів впливу: вплив на суб'єктивні моделі 

дійсності, вплив на джерела активності, вплив на фактори-регулятори прояву активності, 

вплив на фонові стани. Модель прихованого впливу та її реалізація (трансактний аналіз, 

нейролінгвістичне програмування (НЛП), методи переконання). Соціальні автоматизми за 

Р.Чалдіні (принцип “взаємного обміну”, принцип “зобов'язання й послідовності”, принцип 

“соціального доказу”, принцип “прихильності”, принцип “авторитета”, принцип “дефіциту”). 

Види переконання: аргументація тезис, аргумент, види аргументації (одностороння, 

двостороння, пряма, непряма), техніки аргументації (“метод позитивних відповідей Сократа”, 

“метод двосторонньої аргументації”). Види навіювання (пряме, опосередковане, навмисне, 

ненавмисне, самонавіювання, гіпнотичне). Види зараження (довільне, мимовільне). Види 

наслідування (конгруенція, інтерпорація, узгодження, супровід, референтність, логічне - 

нелогічне, внутрішнє - зовнішнє, всередині одного соціального прошарку - всередині кількох, 

наслідування-мода - наслідування-звичай, довільне - мимовільне). 

Література: [3-9,14-16,22-27,30-35,39,42] 

 

Тема 4. Вплив як маніпуляція 

Поняття маніпуляції. Критерії, ознаки маніпуляції. Причини, передумови, корені 

маніпуляції. Мішені маніпуляторів свідомості знакові системи, почуття, мислення, відчуття, 

сприймання, пам'ять. Види маніпулятивного впливу: за Е. Шостромом (активний, пасивний, 

змагальний, байдужий, “диктатор”, “слинтяй”, “калькулятор”, “прилипала”, “задирака”, 

“хороший хлопець”, “суддя”, “захисник”), за Сидоренко О.В. (гедоністична, прагматична, 

зустрічна), за Доценко Е.Л. (“перцептивні маріонетки”, “конвенціональні роботи”, “живі 

знаряддя”, “скерований умовивід”, “експлуатація особистості адресата”, “духовне 

помикання”) Складові маніпуляції. Маніпулятивна технологія. Механізми маніпулятивного 

впливу. Деструктивність маніпулятивного впливу. 

Література: [2-10,17-21,26-30,35,39,42] 

 

Тема 5. Вплив у різних сферах життєдіяльності.  

Багатогранність соціальних й індивідуальних реальностей людей: переваги та 

недоліки. Залежність людини від впливів соціуму й інших індивідів, уразливість для 

негативних впливів та ілюзій. Вплив групи на особистість: конформізм, фасилітація, соціальні 

лінощі, групова поляризація, групування мислення, вплив меншості. Масові впливи у великих 

групах: деіндивідуалізація, масова комунікація. Управління й маніпуляція в юрбі. Слухи. 

Вожаки юрби та їх способи переконання. Феномен деструктивних культів й контролю 

свідомості. Пояснення контролю свідомості: екзотичні й буденні психологічні маніпуляції. 

Основні моделі контролю свідомості (реформування мислення). Методи вербовки та 

контролю свідомості в деструктивних культах. Групове мислення як механізм впливу на 

особистість в деструктивному культі. Психологічні механізми впливу на особистість в культі. 

Вплив деструктивних релігійних сект на психічне здоров'я й особистість людини. Впливи в 

торгівлі, рекламі та політиці. Інформаційні впливи й засоби масової комунікації. Пропаганда й 

дискусійне переконання: різниця принципів й механізмів. Впливи в процесах виховання та 

освіти. 

Література: [2,5,10,12,14,17,26,30,33,37,43] 

 

Змістовний модуль ІІ. Психологічний захист, його призначення та види 

 
Тема 6. Теорії захисту від впливів.  

Психологічні особливості протистояння впливам. Залежності: попередження та 

подолання. Універсальний алгоритм захисту. Активний і пасивний захист. Специфічні та 

неспецифічні захисти від манипуляцій. Система методів психологічної протидії впливам 

Література: [2,5,10,12,14,17,26,30,33,37,42] 

 

Тема 7.  Методи захисту від маніпулятивних впливів.  



Контрманіпуляція (“метод перелицювання аргументів партнера”, “метод розгортання 

аргументації”, “метод розподілу аргументів”). Способи виявлення обману чи спроби впливу. 

Цивілізоване протистояння впливу за Е.В.Сидоренко, методи цивілізованого протистояння 

впливові (моніторинг емоцій, психологічне самбо, інформаційний діалог, конструктивна 

критика, цивілізована конфронтація, енергетична мобілізація, творчість, ухилення, відмова), 

техніки психологічного самбо (“безкінечного уточнення”, “зовнішнього погодження” або 

“наведення туману”, “зламаної платівки”, “англійського професора”), техніки інформаційного 

діалогу (питання на прояснення суті справи, питання на прояснення цілей маніпулятора, 

відповіді й повідомлення, пропозиції по суті справи, пропозиції обмеження сфери 

обговорення, відмова чи відстрочка відповіді), техніки конструктивної критики 

(висловлювання сумніву в доцільності, цитування минулого випадку, посилання на три 

причини) 

Література: [1,2,5,7,11,14,15,19,21,22,24,29,31,36,41] 

 

Тема 8. Проблеми захисту від негативного інформаційно-психологічного впливу.  

Інформаційно-психологічна безпека особистості: стан та можливості психологічного 

захисту. Проблеми соціально-психологічної екології и безпеки. Етичні та юридичні аспекти 

впливу й переконання. Необхідність цілеспрямованого формування культури впливу и 

сприйняття впливів. Можливості, межі й перспективи цілеспрямованого (усвідомленого) 

впливу и переконання 

Література: [1,2,10,14-16,27,43] 

 

 

7. Плани семінарських (практичних) занять  
 

Семінарське заняття 1. Психологія впливу: загальна характеристика. 

1. Поняття “вплив”, “особистий вплив” і “соціальний вплив”.  

2. Поняття психологічного впливу.  

3. Понятійний апарат психологічного впливу: психотехніка, технологія, метод, прийом, 

засоби, алгоритм, стратегія, тактика, мішень впливу.  

4. Параметри впливу за Кабаченко Т.С: навмисний і ненавмисний; прямий і непрямий; 

безпосередній и опосередкований; явний і прихований; короткочасний і 

довгостроковий.  

5. Основні механізми впливу (переконання, навіювання, зараження, наслідування). 

Література: [1-5,10-15,23-28,33-37,42,43] 

 

Семінарське заняття 2. Фактори і закономірності психологічного впливу на 

особистість.  

1. Значення та функції впливів.  

2. Підходи до впливу: психосоціальний підхід, владний підхід, стратегії впливу за 

Г.А.Ковальовим (імперативна, маніпулятивна, розвивальна).  

3. Суб’єкт-суб’єктно і суб’єкт-об’єктно орієнтований вплив; підкорення, ідентифікація і 

інтерналізація.  

4. Універсальна модель прихованого впливу (збір інформації про адресата, виявлення 

мішеней впливу і приманок, атракція, спонукання адресата до дії, виграш ініціатора 

впливу). 

Література: [1,11,14,15,26,27,30,35,39,43] 

 

Семінарське заняття 3. Основні методи здійснення впливів: загальні правила, 

класичні прийоми.  

1. Ефективність впливів. Класифікація методів впливу 

2. Модель прихованого впливу та її реалізація (трансактний аналіз, нейролінгвістичне 

програмування (НЛП), методи переконання).  

3. Соціальні автоматизми за Р.Чалдіні (принцип “взаємного обміну”, принцип 

“зобов’язання й послідовності”, принцип “соціального доказу”, принцип 

“прихильності”, принцип “авторитета”, принцип “дефіциту”).  



4. Види переконання: аргументація тезис, аргумент, види аргументації (одностороння, 

двостороння, пряма, непряма), техніки аргументації (“метод позитивних відповідей 

Сократа”, “метод двосторонньої аргументації”).  

5. Види навіювання (пряме, опосередковане, навмисне, ненавмисне, самонавіювання, 

гіпнотичне).  

6. Види зараження (довільне, мимовільне).  

7. Види наслідування (конгруенція, інтерпорація, узгодження, супровід, референтність, 

логічне – нелогічне, внутрішнє – зовнішнє, всередині одного соціального прошарку – 

всередині кількох, наслідування-мода – наслідування-звичай, довільне – мимовільне). 

Література: [3-9,14-16,22-27,30-35,39,42] 

 

Семінарське заняття 4. Вплив як маніпуляція 

1. Поняття маніпуляції. Критерії, ознаки маніпуляції.  

2. Причини, передумови, корені маніпуляції. Мішені маніпуляторів свідомості знакові 

системи, почуття, мислення, відчуття, сприймання, пам’ять.  

3. Види маніпулятивного впливу: за Е. Шостромом (активний, пасивний, змагальний, 

байдужий, “диктатор”, “слинтяй”, “калькулятор”, “прилипала”, “задирака”, “хороший 

хлопець”, “суддя”, “захисник”), за Сидоренко О.В. (гедоністична, прагматична, 

зустрічна), за Доценко Е.Л. (“перцептивні маріонетки”, “конвенціональні роботи”, 

“живі знаряддя”, “скерований умовивід”, “експлуатація особистості адресата”, 

“духовне помикання”)  

4. Складові маніпуляції. Маніпулятивна технологія.  

5. Механізми маніпулятивного впливу. Деструктивність маніпулятивного впливу. 

Література: [2-10,17-21,26-30,35,39,42] 

 

Семінарське заняття 5. Вплив у різних сферах життєдіяльності.  

1. Багатогранність соціальних й індивідуальних реальностей людей: переваги та недоліки.  

2. Залежність людини від впливів соціуму й інших індивідів, уразливість для негативних 

впливів та ілюзій.  

3. Вплив групи на особистість: конформізм, фасилітація, соціальні лінощі, групова 

поляризація, групування мислення, вплив меншості.  

4. Масові впливи у великих групах:  аніпуляцій лізація, масова комунікація. 

5.  Управління й маніпуляція в юрбі. Слухи. Вожаки юрби та їх способи переконання.  

6. Феномен деструктивних культів й контролю свідомості.  

7. Пояснення контролю свідомості: екзотичні й буденні психологічні маніпуляції. Основні 

моделі контролю свідомості (реформування мислення).  

8. Методи вербовки та контролю свідомості в деструктивних культах.  

9. Групове мислення як механізм впливу на особистість в деструктивному культі.  

10. Психологічні механізми впливу на особистість в культі.  

11. Вплив деструктивних релігійних сект на психічне здоров’я й особистість людини.  

12. Впливи в торгівлі, рекламі та політиці.  

13. Інформаційні впливи й засоби масової комунікації.  

14. Пропаганда й дискусійне переконання: різниця принципів й механізмів. Впливи в 

процесах виховання та освіти. 

Література: [2,5,10,12,14,17,26,30,33,37,43] 

 

Змістовний модуль ІІ. Психологічний захист, його призначення та види 

 
Семінарське заняття 6. Теорії захисту від впливів.  

1. Психологічні особливості протистояння впливам.  

2. Залежності: попередження та подолання.  

3. Універсальний алгоритм захисту. Активний і пасивний захист.  

4. Специфічні та неспецифічні захисти від  аніпуляцій.  

5. Система методів психологічної протидії впливам 

Література: [2,5,10,12,14,17,26,30,33,37,42] 

 



Семінарське заняття 7.  Методи захисту від маніпулятивних впливів.  

1. Контрманіпуляція (“метод перелицювання аргументів партнера”, “метод розгортання 

аргументації”, “метод розподілу аргументів”).  

2. Способи виявлення обману чи спроби впливу.  

3. Цивілізоване протистояння впливу за Е.В.Сидоренко.  

4. Методи цивілізованого протистояння впливові (моніторинг емоцій, психологічне 

самбо, інформаційний діалог, конструктивна критика, цивілізована конфронтація, 

енергетична мобілізація, творчість, ухилення, відмова), техніки психологічного самбо 

(“безкінечного уточнення”, “зовнішнього погодження” або “наведення туману”, 

“зламаної платівки”, “англійського професора”), техніки інформаційного діалогу 

(питання на прояснення суті справи, питання на прояснення цілей маніпулятора, 

відповіді й повідомлення, пропозиції по суті справи, пропозиції обмеження сфери 

обговорення, відмова чи відстрочка відповіді), техніки конструктивної критики 

(висловлювання сумніву в доцільності, цитування минулого випадку, посилання на три 

причини) 

Література: [1,2,5,7,11,14,15,19,21,22,24,29,31,36,41] 

 

Семінарське заняття 8. Проблеми захисту від негативного інформаційно-

психологічного впливу.  

1. Інформаційно-психологічна безпека особистості: стан та можливості психологічного 

захисту.  

2. Проблеми соціально-психологічної екології и безпеки.  

3. Етичні та юридичні аспекти впливу й переконання.  

4. Необхідність цілеспрямованого формування культури впливу и сприйняття впливів.  

5. Можливості, межі й перспективи цілеспрямованого (усвідомленого) впливу и 

переконання 

Література: [1,2,10,14-16,27,43] 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид 

діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 8 8 12 12 

Відвідування семінарських занять 1 10 10 14 14 

Робота на семінарському занятті 10 10 100 14 140 

Лабораторная робота (у тому числе 

допуск, виконання, защита) 

10 - - 14 140 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 10 50 16 80 

Виконання модульної роботи 2 2 2 2 2 

Виконання ИНИР 30 - 30 - 30 

Всього 59 40 200 62 418 

Максимальна кількість балів:  618 

618:100=6,18. Студент набратися сил 

та енергіїл Х баллов; Расчет: Х:6,18 = 

загальна кількість балів 

  32  68 

 

 



8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Самостійна робота 1. (16 годин): 

Завдання 1.  

1.Ви адвокат і представляє жінку, яка зламала ногу в універмазі і та пред'явила магазину 

позов на 10 тисяч доларів, як відшкодування за понесені збитки. Використовуючи знання 

принципу контрастного сприймання, що б ви могли зробити, щоб змусити присяжних 

порахувати 10 тисяч доларів розумною і навіть занадто скромною сумою? 

2. Картка з проханням про благодійність на рис. 1.5 виглядає досить зазвичай за 

винятком дивною послідовності сум пожертвувань, про які просять. Поясніть, чому, згідно з 

принципом контрастного сприймання, розташування найменшої суми внеску між двома 

більшими сумами є ефективною тактикою спонукання людей вносити великі внески. 

3. Яким чином застереження про небезпеку реагування відбивається в наступних 

цитатах? 

«Все слід спрощувати, наскільки це можливо, але не більше» (Альберт Ейнштейн). 

«Найбільший урок в житті полягає в прийнятті думки про те, що навіть дурні іноді 

бувають праві» (Уїнстон Черчилль).  

Завдання 2.  

1. Припустимо, ви захотіли, щоб професор витратив годину на роз'яснення вам теми 

курсової роботи. Як в даному випадку можна використовувати тактику «відмова-потім-

відступ», щоб підвищити ймовірність згоди професора на вашу вимогу? Чого слід уникати 

при висуненні початкового вимоги? 

2. Поясніть, що мається на увазі під виразом noblesse oblige (положення зобов'язує - фр.) 

і яким чином цей вислів пов'язано з правилом взаємного обміну. Підказка: Джон Ф. Кеннеді 

якось сказав: «Кому багато дано, з того багато і спитають». 

3. Уявіть, що вам складно змусити себе готуватися до важливого іспиту, до якого 

залишилося менше тижня. Використовуючи свої нові знання, опишіть, що б ви зробили, щоб 

змусити себе знайти необхідне для навчання час. Обов'язково поясніть, чому обрана вами 

тактика повинна спрацювати. 

 

4. У більшості культур традицією є тривала весільна церемонія. Яким чином така 

церемонія сприяє посиленню впливу зобов'язань, які беруть на себе наречений і наречена, а 

також члени їх сімей? 

  
Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 

8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 

Залік 

 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 
1. Основні моделі контролю свідомості (реформування мислення).  

2. Методи вербовки та контролю свідомості в деструктивних культах.  

3. Групове мислення як механізм впливу на особистість в деструктивному культі.  

4. Психологічні механізми впливу на особистість в культі.  

5. Вплив деструктивних релігійних сект на психічне здоров'я й особистість людини.  



6. Впливи в торгівлі, рекламі та політиці.  

7. Інформаційні впливи й засоби масової комунікації.  

8. Пропаганда й дискусійне переконання: різниця принципів й механізмів.  

9. Впливи в процесах виховання та освіти.  

10. Науково-практичні підходи до психології впливу.  

11. Класифікація методів впливу.  

12. Деструктивність маніпулятивного впливу.  

13. Необхідність цілеспрямованого формування культури впливу и сприйняття впливів  

14. Масові впливи у великих групах: деіндивідуалізація, масова комунікація.  

15. Пропаганда й дискусійне переконання.  

16. Феномен деструктивних культів й контролю свідомості.  

17. Впливи в торгівлі.  

18. Впливи в рекламі.  

19. Впливи в політиці.  

20. Психологія харихматичних лідерів. 

21. Сутність нейролінгвістичного програмування й особливості його використання . 

22. Базові пресупозиції нейролінгвістичного програмування. 

23. Чорний піар як сугестивна технологія. 

24. Чорний піар і чорна риторика. 

25. Інтернет як нове середовище сугестивного впливу. 

26. Сугестивний вплив в Інтернеті як аспект соціальних комунікацій. 

27. Базові стратегії та механізми психологічного захисту. 

28. Особливості механізмів психічного відображення. 

29. Захист від маніпулятивного впливу. 

30. Базові стратегії та механізми психологічного захисту. 

 

 

 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 
1.Охарактеризуйте поняття «вплив», «особистий вплив», «психологічний вплив», «соціальний 

вплив».  

2. Проаналізуйте понятійний апарат психологічного впливу: психотехніка, технологія, метод, 

прийом, засоби, алгоритм, стратегія, тактика, мішень впливу.  

3. Опишіть різні параметри впливу за Кабаченко Т.С.  

4. Що означають навмисний і ненавмисний; прямий і непрямий; безпосередній и 

опосередкований; явний і прихований; короткочасний і довгостроковий впливи.  

5. Дайте характеристику основних механізмів впливу (переконання, навіювання, зараження, 

наслідування).  

6. Наведіть приклади різних методів переконання.  

7. Охарактеризуйте навіюваня як метод психологічного впливу та його види.  

8. В чому полягають значення та функції впливів.  

9. Підходи до впливу: психосоціальний підхід, владний підхід.  

10. Стратегії впливу за Г.А.Ковальовим (імперативна, маніпулятивна, розвивальна).  

11. Суб'єкт-суб'єктно і суб'єкт-об'єктно орієнтований вплив; підкорення, ідентифікація і 

інтерналізація.  

12. Універсальна модель прихованого впливу (збір інформації про адресата, виявлення 

мішеней впливу і приманок, атракція, спонукання адресата до дії, виграш ініціатора впливу).  

13. Охарактеризуйте ефективність впливів.  

14. Класифікація методів впливу: вплив на суб'єктивні моделі дійсності, вплив на джерела 

активності, вплив на фактори-регулятори прояву активності, вплив на фонові стани.  

15. Модель прихованого впливу та її реалізація в контексті трансактного аналізу.  

16. Модель прихованого впливу та її реалізація в контексті нейролінгвістичного 

програмування (НЛП).  

17. Соціальні автоматизми за Р.Чалдіні (принцип “взаємного обміну”, принцип “зобов'язання 

й послідовності”, принцип “соціального доказу”, принцип “прихильності”, принцип 

“авторитета”, принцип “дефіциту”).  



18. Види переконання: аргументація тезис, аргумент, види аргументації (одностороння, 

двостороння, пряма, непряма), техніки аргументації (“метод позитивних відповідей Сократа”, 

“метод двосторонньої аргументації”).  

19. Види аргументації (одностороння, двостороння, пряма, непряма).  

20. Техніки аргументації (“метод позитивних відповідей Сократа”, “метод двосторонньої 

аргументації”).  

21. Види навіювання (пряме, опосередковане, навмисне, ненавмисне, самонавіювання, 

гіпнотичне).  

22. Види зараження (довільне, мимовільне).  

23. Види наслідування (конгруенція, інтерпорація, узгодження, супровід, референтність, 

логічне - нелогічне, внутрішнє - зовнішнє, всередині одного соціального прошарку - всередині 

кількох, наслідування-мода - наслідування-звичай, довільне - мимовільне).  

24. Поняття, критерії та ознаки маніпуляції.  

25. Причини, передумови, корені маніпуляції.  

26. Мішені маніпуляторів свідомості знакові системи, почуття, мислення, відчуття, 

сприймання, пам'ять.  

27. Види маніпулятивного впливу: за Е. Шостромом (активний, пасивний, змагальний, 

байдужий, “диктатор”, “слинтяй”, “калькулятор”, “прилипала”, “задирака”, “хороший 

хлопець”, “суддя”, “захисник”).  

28. Види маніпулятивного впливу за Сидоренко О.В. (гедоністична, прагматична, зустрічна).  

29. Види маніпулятивного впливу за Доценко Е.Л. (“перцептивні маріонетки”, 

“конвенціональні роботи”, “живі знаряддя”, “скерований умовивід”, “експлуатація особистості 

адресата”, “духовне помикання”)  

30. Охарактеризуйте складові маніпуляції.  

31. Маніпулятивна технологія та механізми маніпулятивного впливу.  

32. Деструктивність маніпулятивного впливу.  

33. Багатогранність соціальних й індивідуальних реальностей людей: переваги та недоліки.  

34. Залежність людини від впливів соціуму й інших індивідів, уразливість для негативних 

впливів та ілюзій.  

35. Вплив групи на особистість: конформізм, фасилітація, соціальні лінощі, групова 

поляризація, групування мислення, вплив меншості.  

36. Масові впливи у великих групах: деіндивідуалізація, масова комунікація.  

37. Управління й маніпуляція в юрбі.  

38.Слухи як механізм впливу на особистість.  

39. Вожаки юрби та їх способи переконання.  

40. Феномен деструктивних культів й контролю свідомості.  

41. Психологічні особливості протистояння впливам.  

42. Залежності: попередження та подолання.  

43. Універсальний алгоритм захисту.  

44.Активний і пасивний захист.  

45. Специфічні та неспецифічні захисти від манипуляцій.  

46. Система методів психологічної протидії впливам.  

47. Контрманіпуляція (“метод перелицювання аргументів партнера”, “метод розгортання 

аргументації”, “метод розподілу аргументів”).  

48. Способи виявлення обману чи спроби впливу.  

49. Цивілізоване протистояння впливу за Е.В.Сидоренко.  

50. Методи цивілізованого протистояння впливові (моніторинг емоцій, психологічне самбо, 

інформаційний діалог, конструктивна критика, цивілізована конфронтація, енергетична 

мобілізація, творчість, ухилення, відмова).  

51. Техніки психологічного самбо (“безкінечного уточнення”, “зовнішнього погодження” або 

“наведення туману”, “зламаної платівки”, “англійського професора”).  

52. Техніки інформаційного діалогу (питання на прояснення суті справи, питання на 

прояснення цілей маніпулятора, відповіді й повідомлення, пропозиції по суті справи, 

пропозиції обмеження сфери обговорення, відмова чи відстрочка відповіді).  

53. Техніки конструктивної критики (висловлювання сумніву в доцільності, цитування 

минулого випадку, посилання на три причини).  



54. Інформаційно-психологічна безпека особистості: характеристика безпеки.  

55. Стан та можливості психологічного захисту.  

56. Проблеми соціально-психологічної екології и безпеки.  

57. Етичні та юридичні аспекти впливу й переконання.  

58. Необхідність цілеспрямованого формування культури впливу.  

59. Особливості сприйняття впливів.  

60. Можливості, межі й перспективи цілеспрямованого (усвідомленого) впливу и переконання. 

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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