
ФОРМА опису вибіркової навчальної дисципліни « Психологічні 

технології протидії маніпуляціям» 
 

Назва дисципліни 
2-053-2-3  Психологічні технології протидії 

маніпуляціям 

Рекомендується для галузі 

знань (спеціальності, 

освітньої програми) 

053 «Психологія» 

Кафедра Соціальної психології і психології управління  

П.І.П. НПП (за можливості) Ткаченко Н.В. 

Рівень ВО  Другий  (магістерський) рівень 

Курс (на якому буде 

викладатись) 
 1 курс  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку вивчення 

дисципліни 

Теоретико-практичною базою для опанування 

дисципліною є попереднє вивчення дисциплін 

психологічного спрямування, таких як «Вступ до 

спеціальності», «Соціальна психологія», «Психологія 

спілкування», «Психологія управління», «Політична 

психологія», «Психологія організацій» і ін.  

Що буде вивчатися 

Оволодіння сучасними теоретичними 

положеннями з психології маніпулювання 

свідомістю людини та сучасними технологіями 

протидії маніпуляції. Дисципліна спрямована на 

вивчення поняття маніпуляція, маніпуляція 

суспільною свідомістю, засоби маніпуляції, види 

маніпуляції, образ «людини маніпулятора», 

маніпулятивний вплив, «чорні» технології, 

авторизовані методики, напіваторизовані 

методики, анонімні методики, знак, знакові 

системи, ознаки прихованої маніпуляції, закони 

психології управління. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

 

Нове тисячоліття позначилось тотальним 

використанням маніпуляцій масовою свідомістю. 

Маніпуляції мають певний набір рис і ознак. 

Необхідні знакові системи підбираються залежно 

від ситуації. Але в будь-якому разі мають на меті 

підкорення людської свідомості. Образ 

маніпулятора при цьому може бути дуже різним, а 

технології, що ним використовуються, 

найрізноманітнішими. Сьогодні маніпулятори 

активно використовують так звані «чорні» 

технології. Відповідно основним завданнями людей 

є уміння розпізнати такі маніпуляції, особливо 



приховані, зрозуміти шляхи захисту від 

маніпуляцій, та використати необхідні прийоми 

проти них згідно правил поведінки, що зменшують 

вразливість. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Оволодіння теоретичними та практичними 

підходами маніпулювання свідомістю людини, які 

існують у сучасній світовій практиці у сфері 

управління, а також набором рекомендацій та вправ 

щодо протидії маніпуляції. Знайомство з 

основними теоріями маніпуляції масовою 

свідомістю; з основними видами, засобами та 

ознаками маніпуляції; з особливостями 

найуразливіших груп людей, які найбільш 

піддаванні маніпуляціям; з засобами зменшення 

вразливості до  маніпулювання суспільною 

свідомістю, з  змістом  правил поведінки, що 

зменшуватимуть вразливість до маніпулювання 

масовою свідомістю; з  сутністю законів психології 

управління. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Реалізувати набуті загальні та спеціальні 

компетенції у майбутній професійній управлінській 

діяльності. 

Інформаційне забезпечення Електронні джерела, електронні ресурси.  

Види навчальних занять 

(лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Вид семестрового контролю   Диф. залік 

Максимальна кількість 

здобувачів  
- 

Мінімальна кількість 

здобувачів (для мовних та 

творчих дисциплін) 

- 

 
 


