
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТІ СІМ’Ї 
Мета курсу – опанування психологічними механізмами, 

закономірностями та способами впливу в сім’ї, а також  особливостями 
протидії деструктивному впливу та маніпуляції. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Конфліктологія і теорія переговорів», 
«Методи психологічної експертизи», «Психологія міжособистісного 
розуміння», «Психодіагностика». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентами дисципліни «Нейропсихологічна 
діагностика», «Психологія досягнень та успіху», «Психологія управління». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність володіти моральними, психологічними засадами 
маніпулювання, етичними засадами необхідності протидії їм; особливостями та 
шляхами застосування протидії їм у різних ситуаціях професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: зміст та суттєві характеристики психологічного впливу; види і 

психологічні основи впливу; правила ефективного здійснення впливу у 
діловому спілкуванні; концепції соціального впливу; роль соціальних чинників 
психологічного впливу у міжособистісній, особистісно-груповій та міжгруповій 
взаємодії; 

уміти: розпізнавати різні види та прояви психологічного впливу; 
протистояти маніпулятивній аргументації, сугестивному впливу через 
самостійність та критичність мислення,  використовувати психодіагностичні 
методики з метою вивчення явища психологічного впливу.  

володіти: вмінням виявляти ознаки маніпулятивного поведінки при 
спілкуванні, застосовувати механізми протидії небажаному психологічному 
впливу та маніпуляції. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Психологічний вплив як феномен. Принципи здійснення психологічного 
впливу. Вплив в контексті спілкування. «Суб'єкт - суб'єктний» і «суб'єкт - 
об'єктний» характер впливу. Поняття суб'єкта впливу і об'єкта впливу. Опір 
об'єкта впливу. Зворотній зв'язок у взаємодії. Підстави класифікації 
психологічного впливу (види впливу). Технологія психологічного впливу. 
Класифікація методів психологічного впливу. 
Маніпуляція: визначення, основні ознаки. Місце маніпуляції в системі 
впливу. Причини, передумови, коріння маніпуляції. Види маніпулятивного 
впливу. Складові маніпуляції. Маніпулятивна технологія. Механізми 
маніпулятивного впливу. Маніпуляція масовою свідомістю. Психологічна 
характеристика шахрайства. Соціально-психологічний, демографічний та 
кримінально-правовий портрет сучасного шахрая. Схема шахрайської операції. 
Основні правила спілкування шахрая з жертвою (О.О. Данилов). Судово-
психологічна експертиза у провадженнях про шахрайства.   

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,0 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 
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