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1.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

вечірня 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 / 3 

 

годин – 90 / 90 

 

залікових модулів – 

1/1 

 

змістових модулів – 

2/2 

 

 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
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Спеціальність  

035 Філологія 

(код і назва) 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

Третій (доктор 

філософії) 

 

Нормативна /за вибором 

(ВНЗ/аспіранта) 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 
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2-й 2-й 

Лекції 

16 год. 16год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 14 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год. 60 год. 

 

Форма підсумкового 

контролю:  

Залік 
 

 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання вибіркової навчальної дисципліни "Технології 

комунікативного впливу" є всебічне ознайомлення слухачів з особливостями, 

природою і закономірностями та фундаментальними складниками 

різножанрової комунікації. Також мета курсу передбачає ознайомлення 

слухачів із витоками, основними закономірностями та глибинною природою 

впливу та відповідними комунікаційними стратегіями і тактиками, різними 

формами вербального і невербального впливу, специфікою його реалізації на 

всіх мовних рівнях та особливостями створення комунікаційних сугестійних 

ефектів  у різноманітних дискурсивних практиках. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Технології 

комунікативного впливу" є такі:  

вміння корегувати неадекватну поведінку особистості/колективу та 

застосовувати екологічні засоби впливу на індивідуальну і масову свідомість, 

формування погляду на феномен впливу як комплексне динамічне явище; 

класифікацію основних знань і факторів, що формують вплив; ознайомлення 

зі специфікою та структурою вербального і невербального впливу, з його 

екстралінгвальними факторами та різноманітними методами аналізу 

впливових дискурсів, а також зв′язками мовленнєвої сугестії з іншими 

технологіями впливу на індивідуальну та масову свідомість. 

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-4. Здатність спілкуватися з науковою спільнотою українською та 

іноземною (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) 

мовами з метою презентації та обговорення результатів своєї наукової роботи 

в усній та письмовій формі. 

ЗК-5. Усвідомлення необхідності та дотримання норм наукової етики. 

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

дослідницьких колективів. 

 

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



СК-1. Здобуття глибинних знань у галузі філології, зокрема засвоєння 

основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану наукових філологічних знань, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

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-6.  Здатність планувати й організовувати професійну і науково-

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

нових стратегічних підходів. 

СК-7. Здатність до лінгвокреативної діяльності в науково-інноваційній сфері.  

 

 

Програмні результати навчання.  

ПРН-2. Знати основні класичні та новітні філологічні концепції, 

фундаментальні праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко 

розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі дослідження. 

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-5. Дотримуватись норм наукової етики при здійсненні науково-

інноваційної діяльності та проведенні власного дослідження. 

ПРН-8. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

професійній науково-інноваційній діяльності;. 

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-10. Презентувати результати власних оригінальних наукових 

досліджень державною та іноземною мовами в усній та писемній формі: 

продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти 

відповідно до сучасних вимог (стаття, есе, презентація, виступ на 

конференції, публічна науково-популярна чи наукова лекція тощо). 

2. Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  

Нейролінгвістична Мілтон-модель як систематика впливових маркерів 

комунікації. Поняття про метапрограми. Основні категорії і поняття 

сугестивної лінгвістики як науки про вплив.   
Тема 1. Основні складники сугестії. Вплив як комплексна категорія 

(нейрофізіологічні, психологічні та лінгвістичні основи).  Метапрограми. 



Тема 2. Функційні  особливості та структура Мілтон-моделі. Поняття про 

гіпноз. 

Тема 3. Основні поняття сугестивної лінгвістики. Постулати сугестивної 

лінвістики. 

 

Змістовий модуль 2. 

Специфіка і структура мовленнєвого впливу. Екстралінгвальні фактори 

впливу 

Тема 4. Поняття про сугестивний текст. Поняття про патогенний текст.   

Тема 5. Мова як наскрізна сугестивна система.  Лінгвістичні рівні впливу.   

Тема 6. Екстралінгвальні фактори впливу. Сугестогенні дискурси.  

                                               

                                               

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Вечірня форма 

У
сь

о
г

о
  

у тому числі 

У
сь

о
г

о
  

у тому числі 
л п/с лаб інд ср л п/с лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Нейролінгвістична Мілтон-модель як систематика впливових 

маркерів комунікації. Поняття про метапрограми. Основні категорії і поняття 

сугестивної лінгвістики як науки про вплив.   
 

Тема 1. Основні 

складники 

сугестії. Вплив 

як комплексна 

категорія 

(нейрофізіологіч

ні, психологічні 

та лінгвістичні 

основи).  

Метапрограми. 

10 2 2   6 10 2 2   6 

Тема 2. 
Функційні  

особливості та 

структура 

Мілтон-моделі. 

Поняття про 

гіпноз. 

 

10 2 2   6 10 2 2   6 

Тема 3. Основні 

поняття 

сугестивної 

лінгвістики. 

Постулати 

сугестивної 

12 4 2   6 12 4 2   6 



лінвістики. 

 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

32 8 6   18 32 8 6   18 

Змістовий модуль 2. Специфіка і структура мовленнєвого впливу. 

Екстралінгвальні фактори впливу 

 

Тема 4. Поняття 

про сугестивний 

текст. Поняття 

про патогенний 

текст.   
 

18 2 2   14 18 2 2   14 

Тема 5. Мова як 

наскрізна 

сугестивна 

система.  

Лінгвістичні рівні 

впливу.   
 

22 4 4   14 22 4 4   14 

Тема 6. 

Екстралінгвальні 

фактори впливу. 

Сугестогенні 

дискурси.  

 

18 2 2   14 18 2 2   14 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

58 8 8   42 58 8 8   42 

Усього годин 90 16 14   60 90 16 14   60 

 

5. Методи навчання 

Лекція, практичні заняття, дискусія, постановка й обговорення 

проблемних питань, виконання самостійних завдань, робота в наукових 

бібліотеках, мережі Інтернет, лінгвістичний аналіз та синтез різножанрових 

дискурсів та текстів, спостереження за вербальними і невербальними 

особливостями поведінки в міжособистісному та масовому спілкуванні, 

експериментальні дослідження. 

 

6. Методи контролю 

Оцінювання усних відповідей, письмових завдань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, усна відповідь під час складання заліку, 

модульний контроль. 

                                                                                                   

7. Питання для підсумкового контролю 

1.Впливовий аспект НЛП. Підґрунтя сугестії. Мілтон-модель. 

2.Невербальні складники впливової комунікації. 

3.Основні поняття і терміни сугестивної лінгвістики.  



4. Поняття комунікативної сугестії. Види впливу. Змінені стани свідомості. 

5.Витоки сугестії. Основні складники сугестії. 

6.Вплив як комплексна категорія. Метапрограми. 

7.Екстралінгвальні складники комунікативної сугестії. 

8.Лінгвістичні рівні впливу.  

9.Поняття про сугестивний текст. 

10. Поняття про патогенний текст. Джерела, механізми, захист. 

11.Поняття про сугестивні дискурси. 

12.Поняття про гіпноз. Основні техніки гіпнозу. 

13.Екологія впливу. Поняття про емпатичну комунікацію.  

  

8. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
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10 10 10 10 10 10 

60 40 100 

 

 
 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

не зараховано з 

обов’язковим 



вивченням дисципліни повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення: література і джерела, періодика, аудіозаписи 

радіо- і телепередач всеукраїнських та місцевих каналів та станцій 

(комерційна, політична та соціальна реклама); методичні вказівки. 

 

 

11. Рекомендована література 
                                              Основна 
Бэндлер Р., Гриндер Д. Шаблоны гипнотических техник Милтона Эриксона с точки зрения 

НЛП. Симферополь, 2011.  

Бессер-Зигмунд К. Магические слова: Пососбие по психологической самозащите. СПб., 

1997.  

Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. М., 2001.  

Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. СПб., 2012. 

Журавлев А.П. Звук и смысл. М., 1991. 

Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування. Одеса. 

2008. 

Кутуза Н.В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект. 

К.:Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 

Лозанов Г.К. Суггестология. София, 1971. 

Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов-на-Дону, 1998.   

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М., 1974. 

Потебня А.А. Мысль и яык. Полное собрание трудов. Мысль и язык. М., 1999. 

Русанівський В. Єдиний мовно-образний простір українського менталітету. Мовознавство. 

1993. №6. 

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія П., 2006.  

Спивак Д.Л. Измененные состояния сознания: психология и лингвистика. СПб., 2000. 

Ткаченко О. Мова і національна ментальність (Спроба сучасного синтезу). К., 2006. 

Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001. 

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Сочинения.  Т.2. М., 1990.  

Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. М., 2007. 

Фрейд З. Психология бессознательного. Сборник. произведений. М., 1989.  
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АНОТАЦІЯ 

вибіркова дисципліна 

“Технології комунікативного впливу” 

Проф. Ковалевська Т.Ю. 

Мета дисципліни "Технології комунікативного впливу" полягає у всебічному 

ознайомленні слухачів з особливостями, природою і закономірностями та 

фундаментальними складниками різножанрової комунікації у проєкції на 

сугестогенність як її наскрізну ознаку. Це передбачає ознайомлення слухачів 

із витоками, основними закономірностями та глибинною природою впливу і 

відповідними комунікаційними стратегіями і тактиками, різними формами 

вербального і невербального впливу, специфікою його реалізації на всіх 

мовних рівнях та особливостями створення комунікаційних сугестійних 

ефектів  у різноманітних дискурсивних практиках. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

виборочная дисциплина 

“Технологии коммуникативного влияния” 

Проф. Ковалевская Т.Ю. 

Цель дисциплины “Технологии коммуникативного влияния” состоит в 

комплексном ознакомлении слушателей с особенностями, природой и 

закономерностями и фундаментальными составляющими разножанровой 

коммуникации в проэкции на сугестогенность как её стержневую 

характеристику. Это предусматривает ознакомление слушателей с истоками, 

основными закономерностями и глубинной природой влияния, а также с 

соответствующими коммуникативными стратегиями и тактиками, разными 

формами вербального и невербального влияния, спецификой его реализации 

на всех языковых уровнях и особенностями создания коммуникативных 

суггестивных эффектов в разнообразных дискурсивных практиках. 

 

 

SUMMARY  

selective discipline  



"Technologies of Communicative Influence"  
Prof. Kovalevska T.Yu.  

              

The purpose of the discipline "Technologies of Communicative Influence" is to 

comprehensively acquaint students with the features, nature and patterns and 

fundamental components of multi-genre communication in the projection of 

suggestogenicity as its cross-cutting feature. This involves acquainting students 

with the origins, basic patterns and deep nature of influence and relevant 

communication strategies and tactics, various forms of verbal and nonverbal 

influence, the specifics of its implementation at all language levels and features of 

communication suggestive effects in various discursive practices  

 


