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ВСТУП 

 

       Навчальна програма вибіркової дисципліни "Основи 

нейролінгвістичного програмування" складена відповідно до освітньо-

наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 035 

Філологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правила та закони 

оптимізації комунікативних процесів у лінгвістичному аспекті. 

        Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.   

Викладається на другому році навчання (1-й семестр). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Комплексний характер НЛП. Формування та сучасний 

стан цієї науки. Основні категорії. 

Змістовий модуль 2. Метамодель мови як  модель оптимальної вербальної 

комунікації. Природа невербального знака. Базові техніки НЛП. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

      Метою викладання навчальної дисципліни “Основи нейролінгвістичного 

програмування” є всебічне ознайомлення слухачів з особливостями, 

природою і закономірностями емпатичного, толерантного спілкування, його 

фундаментальними складниками, усвідомлення внутрішньої механіки 

різножанрової комунікації, її нейрофізіологічних, психологічних, 

філософських і власне мовних підвалин, опанування новітніми методами 

аналізу вербальної та невербальної комунікації й уможливлення чіткої 

ідентифікації маркерів її девіантності, з’ясування базових технік досягнення 

оптимальної комунікації.  

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи 

нейролінгвістичного програмування” є такі:  

оптимізація загальної комунікативної майстерності слухачів, формування 

вмінь і навичок емпатичної комунікації, орієнтування в новітніх вітчизняних 

та зарубіжних досягненнях оптимальної комунікації, вміння корегувати 

неадекватну поведінку особистості/колективу та застосовувати екологічні 

засоби впливу на індивідуальну та масову свідомість, що створюватиме 

надійне наукове підґрунтя для комунікативної ефективності  слухачів у 

різножанрових дискурсивних практиках.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

таких компетентностей: 

а) загальні компетентності (ЗК):  

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, генерування 

нових ідей. 



ЗК-2. Здатність до пошуку, систематизації та критичного аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК-3. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження, зокрема і в 

міждисциплінарних галузях, на основі системного наукового світогляду із 

застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.  

ЗК-7. Здатність до участі в роботі вітчизняних та міжнародних 

дослідницьких колективів. 

 

б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК-2. Здатність збирати дані для філологічного дослідження, 

систематизувати та інтерпретувати їх. 

СК-3. Здатність аналізувати філологічні явища з погляду фундаментальних 

філологічних принципів і знань, класичних та новітніх дослідницьких 

підходів, а також на основі відповідних загальнонаукових методів. 

СК-4. Здатність розв'язувати широке коло проблем і завдань у галузі 

філології на основі розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій 

розвитку із використанням теоретичних і експериментальних методів. 

СК-5. Здатність до реалізації завдань міждисциплінарних філологічних 

досліджень. 

СК-6. Здатність планувати й організовувати професійну та науково-

інноваційну діяльність у галузі філології, зокрема в ситуаціях, що потребують 

нових стратегічних підходів. 

 

Програмні результати навчання. 

ПРН-1. На основі системного наукового світогляду аналізувати складні 

явища суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній 

діяльності, застосовувати емпіричні й теоретичні методи пізнання. 

ПРН-4. Обирати адекватну предмету філологічного дослідження 

методологію, запроваджувати сучасні методи наукових досліджень для 

розв'язання широкого кола проблем і завдань у галузі філології;. 

ПРН-6. Планувати, ініціювати й здійснювати розробку дослідницько-

інноваційних проєктів, організовувати роботу дослідницьких колективів. 

    ПРН-9. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в науковому просторі, зокрема 

й  міжнародному, для розв’язання різноманітних фахових вузькоспеціальних 

і загальних завдань у галузі філології та міждисциплінарних досліджень. 

ПРН-12. Реалізовувати стратегії дослідницького самовдосконалення та 

обирати засоби саморозвитку. 

 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  



Комплексний характер НЛП. Формування та сучасний стан цієї науки. 

Основні категорії 

Тема 1. НЛП як наука. Основні категорії. 

Тема 2. Філософські, нейрофізіологічні та психологічні витоки НЛП. 

Лінгвістичні основи НЛП.. 

Тема 3. Постулати НЛП.  

 

Змістовий модуль 2. 

Метамодель мови як  модель оптимальної вербальної комунікації.. 

Природа невербального знака. Базові техніки НЛП. 

Тема 4. Метамодель мови. Функційні  особливості метамоделі (оптимізація 

спілкування).  

Тема 5. Невербальні складники комунікації як основа особистісної 

реконструкції.  

Тема 6. Базові техніки НЛП.  
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Електронні інформаційні ресурси 

 info@lib.ua-ru.net – Наукова електронна бібліотека “Веда” 

.http://pidruchniki.ws/10540410/psihologiya/neyrolingvistichne_programuvannya 

knowledge.allbest.ru/psychology/c-2... 

http://pidruchniki.ws/10540410/psihologiya/neyrolingvistichne_programuvanny 

 
 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:   
залік 

 

5.  Методи діагностики успішності навчання:   
Оцінювання усних відповідей, письмових завдань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, усна відповідь під час складання заліку, реферати, 

виступи на наукових конференціях. 
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