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1. Мета дисципліни: надання аспірантам теоретичних відомостей про історію та 

сучасний стан проблеми лінгвістичного програмування поведінки людини; 

формування у аспірантів науково-дослідницької  та комунікативної компетенції як 

сукупності знань, умінь і навичок, спрямованих на ідентифікацію 

вербальних/невербальних форм сугестивного програмування поведінки людини; 

формування стратегії захисту  від комунікативного / вербального нападу з метою 

програмування поведінки людини  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Аспіранти повинні 

Знати: 

базові відомості про стан розвитку сучасної науки: філософію сучасних наукових 

розвідок (М.Каку), теорію ноосфери (В.Вернадський, Т.де Шарден), футурологію 

(Р.Курцвейл); базові відомості про феномен впливу на людську свідомість; основні 

типи дискурсів / функціонально-стильових регістрів сучасної української мови; 

понятійний апарат, проблематику аналізу основних типі дискурсів / функціонально-

стильових регістрів сучасної української мови; базові дані про основні сфери 

посиленого впливу на свідомість представника сучасного соціуму. 

Уміти:  

– застосовувати отриманні знання для аналізу мовного та невербального 

матеріалу; виконувати самостійну пошукову роботу на основі отриманих знань; 

реферувати наукову літературу;  написати аналітичний твір на лінгвосеміотичні 

теми; зіставляти різні погляди в ході полеміки, доводити свої твердження; 

користуватися довідковими джерелами, зокрема лексикографічними 

(енциклопедичними та лінгвістичними), Інтернет-джерелами; коректно вести 

дискусію; створювати усні й письмові аналітичні твори проблемного характеру 

(індивідуально та у складі групи). 

Володіти:  

термінологічним апаратом сучасної науки; елементарними комп’ютерними 

навичками; українською (бажано також англійською, російською) мовами; 

елементарними навичками аналізу дискурсів і текстів (індивідуально і у складі 

групи); навичками оформлення та презентації одержаних результатів аналізу; 

риторичними навичками. 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Вивчення проблем лінгвістичного програмування особистості і соціуму є 

предметом сугестивної лінгвістики, теорії комунікації, теорії рекламної справи, 

неймінга, політичної лінгвістики, нейро-лінгвістичного програмування, 

лінгвопоетики, теолінгвістики,  сугестопедії – плідних напрямків лінгвістики кінця 

20 – початку 21 століття, які демонструють тенденції до антропоцентричності 



 

 

сучасного мовознавства. Відповідно, курс «Лінгвістичне програмування поведінки 

людини» центрований навколо проблем історичних та сучасних форм лінгвістичного 

програмування поведінки людини та теоретичного осмислення цих форм; пошуку 

реєстру засобів сугестивного впливу на поведінку людини; осмислення сучасних 

терапевтичних та патогенних текстів та реалізації їхнього потенціалу програмування 

у психотерапевтичній, релігійній, поетичній, педагогічній, рекламній, політичній, 

побутовій, спортивній, включно з віртуальними, сферах комунікації, а також 

проблем забезпечення комунікативного захисту від різних форм 

комунікативного/лінгвістичного нападу з метою програмування поведінки людини. 

Завдання (навчальні цілі): 

 дати слухачам теоретичні відомості про історію та сучасний стан проблеми 

сугестивного вербального та невербального програмування поведінки людини,  

 укласти реєстр вербальних та невербальних засобів сугестивного впливу на 

особистість і соціум,  об’єктивованих у текстах сучасного мегадискурсу,  

 по-третє, навчити розпізнаванню, ідентифікації, осмисленню, оцінці засобів 

сугестивного впливу на свідомість споживача інформації через патогенні та 

терапевтичні тексти,  

 по-четверте, сформувати стратегії комунікативного захисту від різних форм 

комунікативного / лінгвістичного нападу з метою програмування поведінки 

людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Результати навчання за дисципліною 

Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 

 4 - автономність та відповідальність 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання) за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові й 

оцінці з 

дисципліни  

Код 

 

 

Результат навчання 

 

1.1 

 

Історію та сучасний стан 

вивчення феномену сугестії та 

як саме він співвіднесений зі 

співпричетними поняттями 

маніпуляції, профілювання 

свідомості, нейро-

лінгвістичного програмування, 

гіпнозу, зомбування; Знати 

базовий реєстр засобів 

комунікативного / 

лінгвістичного впливу на 

поведінку людини в умовах 

сучасного мегадискурсу 

Лекція Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

15% 

 

1.2. 

Знати спектр сучасних 

терапевтичних та патогенних 

текстів та ресурси реалізації 

їхнього потенціалу 

програмування у 

психотерапевтичній, релігійній, 

поетичній, педагогічній, 

рекламній, політичній, 

побутовій, спортивній, включно 

з віртуальними, сферах 

комунікації, а також проблеми 

забезпечення комунікативного 

захисту від різних форм 

комунікативного/лінгвістичного 

нападу з метою програмування 

поведінки людини. 

лекція, 

самостійна 

робота 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

 

15% 



 

 

2.1 Вміти аналізувати явища 

ідеології, мови і культури 

сугестивного походження у 

складі сучасного мегадискурсу 

в цілому і в окремих стратах; 

розпізнавати сугестивні тексти 

спрямовані на програмування 

поведінки людини; 

ідентифікувати типові засоби 

вербального / невербального 

програмування поведінки 

людини; розпізнавати етапи та 

володіти навичками нейро-

лінгвістичного програмування 

поведінки людини 

лекція, 

самостійна 

робота  

 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

 

15% 

2.2 Оволодіти методикою  

сугестивного аналізу, 

продемонструвати володіння 
описовим, експериментальним, 
евристичним методами та 

застосовувати отриманні 
знання для аналізу текстів 
оточуючого мегадискурсу; 
виконувати самостійну 

пошукову роботу, спрямовану 

на ідентифікацію, аналіз, 

сприйняття терапевтичних або 

захист від патогенних текстів 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

і виконання  

15% 

3.1 Отримати і обґрунтувати 

висновки щодо тріади сугестор 

– сугестія – сугеренд у різних 

стратах сучасного мегадискурсу 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Робота над 

самостійними 

творчими 

проектами 

10% 

3.2 Презентувати результати своєї 

самостійної роботи аудиторії.  

Виступи на 

заняттях, 

самостійна 

робота 

Робота над 

самостійними 

творчими 

проектами 

10% 

3.3 Вести фахову дискусію, 

висловлювати й обґрунтовувати 

свої думки, слухати думки 

інших учасників дискусії, 

толерантно реагувати на них:  

коректно ставити питання, 

робити зауваження та 

коментарі. 

Виступи на 

заняттях, 

самостійна 

робота 

Участь у 

дискусіях, 

виконання 

самостійних 

задвань 

10% 



 

 

4.1 Планувати й організовувати 

власну дослідницьку діяльність 

при виконанні самостійних 

творчих завдань: вибір теми із 

кола запропонованих, пошук 

наукових та мовознавчих 

джерел, підбір матеріалу, 

обрання оптимальної форми 

презентації.  

Виступи на 

заняттях, 

самостійна 

робота 

Участь у 

дискусіях, 

виконання 

самостійних 

завдань 

10% 

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

 Результати навчання дисципліни 

 

Програмні результати навчання 

1.1-1.2 2.1-2.2 3.1-3.3 4.1 

Знання стандартів сучасної науково-дослідницької 

діяльності, вимог,  необхідних для втілення наукового 

дослідження та опублікування, включаючи критичну 

обізнаність та інтелектуальну чесність  

+    

Розуміння взаємозв'язку між теоретичними підходами та 

методологічними практиками  

+    

Здатність розуміти, застосовувати різні методологічні 

підходи у оцінці явищ мовного та культурного процесів, а 

також визначати найважливіші питання, порушені цими 

методологічними підходами  

+    

Здатність розуміти вплив сучасної мови та культури на 

розвиток індивідуальної та колективної свідомості в соціумі 

+    

Ґрунтовні знання основних проблем лінгвістичного 

програмування поведінки людини, детальні або дуже 

детальні знання спеціальної галузі дослідження у  

поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії у 

філологічних дисциплінах загалом, мови та семіотики 

зокрема  

+    

Уміння     

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  +   

Здатність генерувати нові ідеї (креативність), 

обґрунтовувати власні оригінальні концепції 

 +   



 

 

Навички використання новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 +   

Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації із 

різних джерел 

 +   

Збирання, опрацювання та критика мовознавчих, 

культурологічних джерел  

 +   

Здатність до побудови тлумачно-інтерпретативних схем з 

використанням існуючих та власних теоретичних моделей в 

лінгво-семіотичному дослідженні, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань  

 +   

Уміння аналізувати та інтерпретувати явище сугестії в 

комунікації 

 +   

Здатність виявляти етичні проблеми впливу на свідомість 

людини та співвідносити їх із різними стратами сучасного 

мегадискурсу  

 +   

Здатність формулювати оригінальні ідеї стосовно 

лінгвістичниого програмування поведінки людини у різних 

стратах сучасного мегадискурсу , методологічні підходи до 

їх аналізу, у тому числі засновані на принципах 

міждисциплінарних досліджень  

 +   

Здатність аналізувати проблеми сугестії та маніпуляції 

пов'язані з сучасним станом мегадискурсу – у контексті 

сучасних наукових дискусій як у вітчизняному, так і 

світовому літературознавстві  

 +   

Комунікація     

Здатність рецензувати публікації (наукові статті, 

монографії, підручники, посібники тощо) та презентації 

(виступи на конференціях, наукових семінарах та ін. 

фахових заходах), а також брати участь у міжнародних 

наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою 

власну позицію  

  +  

Формулювати суспільно-значиму проблематику 

лінгвістичного програмування поведінки людини, 

проблематику наукового життя, володіти різними формами 

її публічної презентації (виставки, музейні експозиції, он-

лайн презентації, археографічне опрацювання та публікація 

документів, публічні лекції, науково-популярні тексти, 

різноманітні форми візуалізації в засобах масової 

інформації тощо). 

  +  



 

 

Автономія та відповідальність     

Здатність представляти результати індивідуальних 

досліджень в спеціалізованих майстер-класах, на семінарах 

і конференціях, під час публічних дискусій, у вигляді 

фахових та науково-популярних рецензій на явища 

лінгвістичного програмування поведінки людини в умовах 

сучасного мегадискурсу 

   + 

 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти здійснюється за модульно-

рейтинговою системою. Розрахунок підсумкового балу зваженого модуля розраховується сумарно, 

додаванням результуючого балу за поточну успішність до результату модульного контролю. 

Результуючий бал за поточну успішність обраховується за принципом середнього арифметичного 

показників успішності за видами оцінюваних поточних завдань. 

 Поточні оцінки виставляються за самостійні завдання, завдання, які виконуються в ході 

підготовки до практичних занять, відповіді на заняттях;  

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю – 80 балів;  

Максимальна кількість балів за результатами іспиту – 20 балів; 

Усна відповідь – 5 

Індивідуальна самостійна робота – 10 

Кількість балів, нижча за максимальну щодо окремого виду поточних оцінюваних робіт у 

межах зваженої дисципліни, розраховується у пропорційному відношенні до максимальної оцінки 

за визначені види робіт. 

7.2. Організація оцінювання 

 

 Результуюча сума балів розраховується як проста накопичувальна підсумкових балів за змістові 

модулі та іспит (максимум – 100 балів). 

 

Результуюча сума балів 

 ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 Іспит Результуюча сума балів 

Максимальна кількість 

балів 

20 20 20 20 20 100 

 

 

Результуюча оцінка = сума накопичених упродовж вивчення дисципліни балів; (максимум − 100балів!) 



 

 

Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 34 бали. Для студентів, які набрали сумарно 
меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум,  для одержання іспиту 
необхідно скласти матеріал за темами, за якими виникла заборгованість.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 31 жовтня 2010 року.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Іспит, диференційований залік 

Відмінно /Excellent 90-100 

Добре/Good 75-89 

Задовільно/Satisfactory 60-74 

Незадовільно/ Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план. Зміст програми 

№ 

п/п 
Назва теми лекції / практичного заняття 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

2  СЕМЕСТР 

Український постмодернізм в епоху глобалізацій них викликів 

Змістовий 

модуль1 

1. Вступ. Історичні та сучасні форми існування 

сугестії 

1  

 

 

 

2 

2 

10 

2.  Історія вивчення феномену сугестії в колі 

співпричетних понять  

4 15 

Змістовий 

модуль 2 

 

 

3. 
Сучасні досягнення у вивченні феномену сугестія. 

Нейро-лінгвістичне програмування та спектр 

вербальних та невербальних засобів наведення та 

утилізації трансу. Ресурсні стани програмування 

3 15 

Змістовий 

модуль 3 

 

4. 
Патогенні тексти сучасності та їх сугестивний 

потенціал  

2 10 

5.  Патогенні ігри сучасності та їх сугестивний 

потенціал 

2 12 

6. Терапевтичні тексти сучасності та їх 

сугестивний потенціал 

2 12 

9. 

 

 

 

 

Терапевтичні метафори (формальні, природні, 

ефективні) та їх сугестивний потенціал 

2 12 

Змістовий 

модуль 4 

11. 

 
Сугестія у різних стратах сучасного 

мегадискурсу 

1 10 

12.  Контрсугестія та її лінгвосеміотичне 

забезпечення 

1  

 

 

 Підсумкова модульна робота    

 Всього 18 4 96 

 

Загальний обсяг – 120 год., в тому числі 

Лекцій – 18 год. 

Семінари – 4 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 96 год. (передбачає виконання завдань згідно з навчально-методичним 

комплексом для самостійної роботи з дисципліни). 

 

 

 

 



 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Pribram, Karl. Language of the Brain. – Englewood Cliffs, NY.: Prentice-Hall, 1971..  

2. Dilts, Robert. Neuro-Linguistic Programming. – Cupertino, CA, 1980. 

3. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. – Санкт-Петербург: Питер, 

2001. - 256с 

4. Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама: Учеб. 

пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 320с.  

5. Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українських 

молитов): [монографія] / Олена Климентова. –  К.: ППНВ, 2012. – 371 с. 

6. Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного про- 

грамування: монографія / Т. Ю. Ковалевська. – Одеса: Астропринт,2001. – 344 с. 

7. Поршнев Б. Ф. Контрсуггестия и история // История и психология. М.: "Мысль", 1972. 

8. Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. – К, 2016. – 502 с. 

9. Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах. – К, 

2016.- 312 с. 

10. Романов А.А., Черепанова И.Ю. Суггестивный дискурс в библиотерапии. Тверь: 

Лилия ЛТД, 1999. – 128с.  

11. Романов А.А., Черепанова И.Ю., Ходырев А.А. Тайны рекламы. Тверь: ТГСХА, 1997. 

– 290с.  

12. Слухай Н.В. Суггестия и коммуникация. Лингвистическое программирование 

поведения человека. – К., 2012. – 338 с. 

13. Сугестивні технології маніпулятивного впливу. Навчальний посібник/ В,М.Петрик та 

інші- К, 2010. – 247 с. 

14. Узнадзе Д.Н. Теория установки. М.: Воронеж: МОДЭК, 1997 – 448с.  

Феофанов О.А. Агрессия лжи. – М.: Политиздат, 1987. – 319с. 

Додаткова: 

Лінгвістичне програмування поведінки людини та неймінг 

1. Агрессия в языке и речи. Сб. науч. тр. / Под ред. И. А. Шаронова. – М.: РГГУ, 2004. – 

288 с. 

2. Адлер Г. НЛП в действии / Г. Адлер. – СПб: Питер, 2001. – 192 с. 

3. Аренс У. Ф. Современная реклама / У. Ф. Аренс, К. Л. Бове. – Тольятти: АЗОТ Изд. дом 

"Довгань", 1995. – 667 с. 

4. Асеев Ю. А. Проблемы речевого воздействия на аудиторию в зарубежной социально-

психологической литературе: сб. научн. трудов / [ред.  

Б. М. Фирсова, Ю. А. Асеева]. – Ленинград, 1973. – 107 с. 

5. Бендлер Р. Нейролингвистическое программирование и структура гипноза / Р. Бендлер, 

Д. Гриндер. – Флинта, 1994.  

6. Бендлер Р. Семейная терапия / Р. Бендлер, Дж. Гриндер, В. Сатир. – Воронеж, 1993. 

7. Брудный А. А. Магия как феномен индивидуального и массового сознания // 

Околдованная реальность. – М., 1994. 



 

 

8. Бендлер Р. Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона / Р. Бендлер, Д. Гриндер. – 

Сыктывкар, 2000. – 204 с.  

9. Брэбери Э. Развитие НЛП-навыков. – СПб: Питер, 2002. – 150 с. 

10.  Бэндлер Р. Используйте свой мозг для изменения. Нейролингвистическое 

программирование. – СПб: Ювента, 1994. – 172 с. 

11. Бэндлер Р., Гриндер Д. Рефрейминг: ориентация личности с помощью речевых 

стратегий. – Воронеж: НПО «Модэк», 1995. – 256 с. 

12.  Бэндлер Р., Гриндер Дж. Трансформэйшн. Нейролингвистическое программирование 

и структура гипноза. – СПб. – 1995. – 317 с. 

13. Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. – 

Благовещенск: Благовещенский гум. фонд им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. – С. 44 – 

88.  

14. Гали Б. Бренд: рождение имени: энциклопедия / Б. Гали; пер. с фр. Е. А. Макарова. – 

М.: Этерна [и др.], 2007. – 432 с. 

15. Гончаров Г. А. Суггестия: теория и практика / Г. А. Гончаров. – М.: КСП+, 1995. – 320 

с.  

16. Гордон Д. Терапевтические метафоры / Д. Гордон. – СПб: Белый Кролик, 1995. – 196 

с. 

17. Горин С. НЛП: техники россыпью / С. Горин. – М.: КСП+, 2001. – 576 с. 

18. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики / Л. П. Гримак. – М., 1987. 

19. Гриндер Д. Из лягушек – в принцы. Нейролингвистическое программирование / 

Д. Гриндер, Р. Бендлер / [ред. С. Андреас]. – Воронеж: Модек, 1994 – 240 с. 

20. Гриндер Д. Наведение транса / Д. Гриндер, Р. Бендлер. – М., 1995. 

21. Джулер Дж. А. Креативные стратегии в рекламе / Дж. А. Джулер, Б. Л. Дрюниани. – 

СПб: Питер, 2003. – 384 с. 

22. Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП / Р. Дилтс; пер. с англ. В. П. 

Чурсин. – М.: Класс, 1997. – 192 с. 

23. Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП / Р. Дилтс. – СПб: Питер, 2001. – 288 с. 

24. Доценко Е. Л. Психология манипуляции / Е. Л. Доценко. – М.: ЧеРо, 1997. – 344 с. 

25. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – К., 2000. – 445 с.  

26. Компанцева Л. Ф. Гендерные основы Интернет-коммуникации в постсоветском 

пространстве / Л. Ф. Компанцева. – Луганск, 2006. – 391 с.  

27. Купина Н. А. Тоталитарный язык / Н. А. Купина. – Екатеринбург-Пермь, 1995. – 204 с. 
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Модек. – 1993. – 256 с. 
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Кроули. – М.: Класс, 1996. 
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1996. – 350 с. 
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