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Силабус навчальної дисципліни 

"СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ" 
 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

Освітня програма Зарубіжна воєнна інформація 
Освітній рівень Бакалавр 
Статус дисципліни Обов’язкова 
Мова викладання Українська 
Семестр 8 
Кількість кредитів ЄКТС 3 
Розподіл за видами занять та годинами 
навчання 

Лекції – 22 год. 

Семінарські – 18 год. 

Практичні – 14 год. 

Самостійна робота – 36 год. 
Форма підсумкового контролю Диференційований залік 
Кафедра Зарубіжної воєнної інформації, м. Київ, 

вул. Ломоносова 81, 044-521-32-89 (61-07) 
Викладач (-ів) Алфьоров Олег Васильович 
Контактна інформація sharkov2007@ukr.net 
Дні занять Згідно діючого розкладу занять 
Консультації Відповідно до графіку 

Мета навчальної дисципліни: є  надання курсантам розширених теоретичних та 
практичних знань щодо використання сугестивних технологій маніпулятивного впливу під час 
організації планування та проведення психологічних операцій. 
 

Передумови для навчання 
Internet, MS Office 

Зміст навчальної дисципліни 
Тема 1. Сугестивні технології маніпулятивного впливу. 
Тема 2. Сучасні технології нейролінгвістичного програмування та політичний  
нейромаркетинг. 
Тема 3. Інформаційно-комунікативне суспільство як новий об’єкт сугестивного впливу. 
Тема 4. Стратегії та механізми психологічного захисту. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 
Internet, MS Office, PC, multimedia projector 

Система оцінювання результатів навчання 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані курсантом за одну тему – 25 балів, з 

яких: 
- реферативне повідомлення – максимум 10 балів; 
- практичні задачі, опитування, робота у групах – 15 балів. 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані курсантом з навчальної дисципліни 

протягом семестру – 100 балів. 
Підсумкове оцінювання: диференційований залік.  
Підсумковий  контроль у вигляді диференційованого заліку передбачає, що підсумкова оцінка 

з дисципліни визначається як сума оцінок за блоки змістовних модулів. Залік виставляється 
автоматично на підставі балів, отриманих оцінок за блоки змістовних модулів.  

Мінімальний пороговий рівень – 60 балів. 
Семестрове оцінювання здійснюється у формі поточного контролю під час проведення 



лекційних, семінарських та практичних занять і має на меті перевірку засвоєння курсантами 
опрацьованого матеріалу та зарахування залікових кредитів. Поточний контроль також передбачає 
перевірку результатів самостійної роботи курсантів. 

Для оцінки знань курсанта використовується принцип нарахування балів за виконані завдання 
з подальшим їх переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 

Політики навчальної дисципліни 
Політика дотримання академічної доброчесності, 
Політика щодо пропусків занять, 
Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну,тощо 
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