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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

закономірності виникнення, розвитку та функціонування 

маніпуляційного впливу на носія релігійних культів, їх 

різноманітні форми в сучасному суспільстві. 

Метою викладання навчальної дисципліни є 

формування у студентів цілісного уявлення про релігію та 

секти, їх специфіку, основні етапи та форми поширення, їх 

роль в житті особистості, а також розуміння та засвоєння 

навиків кваліфікованого аналізу і регулювання питань, що 

стосуються маніпулятивного впливу на людину. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є 

формування у студентів цілісного уявлення про методи та 

форми маніпуляційного впливу на особистість у сфері 

релігій та сучасних сект релігійного спрямування. 

Вивчення навчальної дисципліни «Релігія і секти: 

риторика та маніпулювання» спрямовано на формування 

таких компетенцій: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ФК1. Здатність здійснювати теоретичний, 

методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем 

психологічної науки та / або практики.  

ФК2. Здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати психологічне дослідження з 
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елементами наукової новизни та / або практичної 

значущості.   

ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати 

просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій 

населення у сфері психології.  

ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в 

моно- та мультидисциплінарних командах.  

ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних 

і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності 

норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

ФК10. Здатність розробляти та впроваджувати 

інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у 

складних життєвих ситуаціях. 

Очікуванні результати навчання: вивчення 

студентами навчальної дисципліни передбачає такі 

програмні результати: 

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку 

особистості, груп, організацій. 

ПР5. Розробляти програми психологічних 

інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), 

провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, 

оцінювати якість.  

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні 

програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, 

оцінювати якість. 

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань 

діяльності та приймати рішення про звернення за 

допомогою або підвищення кваліфікації.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми 

закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. 
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РН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до 

сформульованої проблеми наукової інформації та 

оцінювати її за критеріями адекватності. 

 

2. Методичні поради для роботи над дисципліною 

 

Зміст навчальної дисципліни реалізується 

опануванням трьома основними блоками: теоретичним, 

практичним та блоком завдань самостійної роботи. 

Напрямами самостійної роботи з вивчення курсу є: 

вивчення окремих тем та питань, підготовка запланованих 

виступів та презентацій, підготовка до семінарських занять. 

Для розуміння студентами змісту курсу, системи 

роботи на семінарських заняттях та самостійного вивчення, 

форм поточного й підсумкового контролю ці методичні 

вказівки містять програму навчальної дисципліни, теми і 

плани семінарських занять, теми самостійної роботи та 

вимоги до звіту про її виконання, індивідуальні завдання, 

питання до модульного контролю, рекомендовану 

літературу, інформаційні ресурси. 

Для успішної підготовки до семінарського заняття 

розділ «Плани семінарських занять» містить тему, вид 

семінарського заняття, методи, які будуть застосовуватись в 

процесі проведення семінару, мотивацію навчання, мету, 

актуалізацію опорних знань, план, основні поняття, зміст 

узагальнення вивченого, завдання для підготовки до 

семінарського заняття, контрольні запитання до теми та 

літературу з вказівкою сторінок вивчення відповідної теми. 

З метою узагальнення вивченого, успішного 

виконання вправ, психологічних та контрольних тестів, 

студентам пропонуються методичні рекомендації з 

опрацювання конспекту лекцій та першоджерел, 

рекомендованої літератури та контрольні запитання для 

самоперевірки. 
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3. Міждисциплінарна інтеграція 

 

Успішне засвоєння курсу «Релігія і секти: риторика 

та маніпулювання» базується на попередньо отриманих 

знаннях студентів з загальної психології, соціальної 

психології, диференціальної психології, вікової психології 

та інших дисциплін. 

Дисципліни, що супутньо вивчаються із зазначеною 

освітньою компонентою: психологічні аспекти групової 

динаміки, кризова психологія. 

Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної 

дисципліни): принцип контрастуючих пар. 
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4. Тематичний зміст дисципліни 

 

Модуль 1. Релігійна свідомість. 

Тема 1. Релігійні групи та секти. 

 

Релігійна група. Класифікація релігійних груп. 

Прагнення та цілі релігійних груп. Індивідуальність та 

релігійна група. Формальні та неформальні контакти. Нові 

релігійні рухи – нові релігійні групи (секти). Релігійний 

лідер. 

 

Тема 2. Релігійна свідомість і релігійні практики 

населення сучасної україни як предмет соціально-

психологічного аналізу 

 

“Непсихологічні” теорії свідомості та можливе 

застосування їх до проблеми концептуалізації цілісного 

“релігійного досвіду”. Концепт “релігійного досвіду” і його 

методологічна роль у розумінні характеру та еволюції 

релігійного життя в сучасній Україні. Різновиди 

“автономного релігійного досвіду” в релігійному житті 

сучасної України. Проблема міжконфесійних відносин в 

Україні у світлі завдань формування української політичної 

нації. Можливі сценарії подолання міжконфесійного 

розколу і форм участі церкви в реалізації української 

“національної ідеї”. 

 
Модуль 2. Психологія маніпулятивного впливу 

Тема 3. Сугестивні технології маніпулятивного 

впливу 

 

Основні поняття та сутність маніпулятивного 

впливу. Сутність та зміст сугестивних технологій 

маніпулятивного впливу. Сучасні технології 

нейролінгвістичного програмування. Політичний 
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нейромаркетинг. Інформаційно-комунікативне суспільство 

як новий об’єкт сугестивного впливу. Особливості 

здійснення сугестивного впливу в інтернеті. Захист від 

маніпулятивного впливу. 

 

 
5. Теми семінарських занять 

 
№ 

з\п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Релігійні групи та секти. 2 2 

2 Тема 2. Релігійна свідомість і релігійні 

практики населення сучасної україни як 

предмет соціально-психологічного аналізу. 

4 2 

3 Тема 3. Сугестивні технології 

маніпулятивного впливу 

4 4 

Разом 10 8 

 

 
6. Плани семінарських занять 

 
Семінарське заняття № 1 

Тема: Релігійні групи та секти. 

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда. 

Методи: бесіда, діагностика знань, психологічне 

дослідження, самостійна робота. 

Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення. 

Мета:  

- ознайомитись з предметом, завданнями та історією 

релігійних напрямів та течій; 

- знати: основні релігійні напрями та течії сучасності та 

їх історію;  
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- оволодіти: знаннями психологічними механізмами 

формування, функціонування та розвитку свідомості та 

самосвідомості, психічних процесів, властивостей, 

виокремлювати причини та фактори, які 

диференціюють характер їх індивідуального 

функціонування та розвитку; 

- вміти: використовувати принципи психології для 

аналізу динаміки, спілкування, міжособистісної та між 

групової взаємодії, а також використовувати 

теоретичні знання для психокорекційної роботи. 
Актуалізація опорних знань: запитання для вияснення 

рівня знань студентів із курсу загальної психології, історії 

психології, диференціальної психології, соціальної психології. 

План 

1. Реліігійна група.  

2. Класифікація релігійних груп.  

3. Прагнення та цілі релігійних груп.  

4. Індивідуальність та релігійна група.  

4. Формальні та неформальні контакти.  

5. Нові релігійні рухи – нові релігійні групи (секти).  

6. Релігійний лідер. 

Основні поняття теми: релігійна група, розвиток, 

людина, методи, особистість, індивід, індивідуальність, 

методологія, кризові ситуації, спілкування, лідер, мотивація 

Узагальнення вивченого: виконання вправ, робота 

з тестами за темою. 

Завдання для підготовки до семінарського заняття: 
I. З метою узагальнення, успішного виконання 

вправ, психологічних та контрольних тестів, опрацювавши 

конспект лекції та рекомендовану літературу, знати 

відповіді на запропоновані запитання. 

Контрольні запитання до теми 

1. Дайте визначення реліігійних груп.  

2. Які класифікації релігійних груп Вам відомі?.  

3. Які основні прагнення та цілі релігійних груп?  
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4. Як співідносяться поняття «індивідуальність» та 

«релігійна група»?  

4. В чому різниця формальних та неформальних 

міжособистісних контактів?  

5.Чи обумовлено появу та які Ви знаєте нові релігійні 

рухи – нові релігійні групи (секти).  

6. Які психологічні характеристики релігійного 

лідера? 

II. Опрацювавши рекомендовану літературу, 

законспектувати та підготувати виступи з презентацією в 

PowerPoint відповідно до плану семінарського заняття. 

Література: 

1. Академічне релігієзнавство : підручник / за 

наук. ред. проф. А. Колодного. Київ : Світ Знань, 2000. 

862 с. 

2. Nowakowski P. T., (2001). Sekty. Oblicza 

werbunku. Tychy : Maternus Media. 

3. Бондаренко В., Єленський В., Журавський В. 

Релігійне життя в Україні: Стан, проблеми, шляхи 

оптимізації.- Київ, 1996. 

4. Історія і теорія релігії та вільнодумства / За 

ред М. М. Заковича. Київ, 1996. 

5. Історія релігій в Україні: Навчальний 

посібник / За ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. Київ, 

1999. 

6. Релігієзнавство : підручник / За ред. 

В. І. Лубського, В. Ш. Теремка. Київ : Академія, 2000. 

7. Ходькова Л. П. Релігієзнавство. Львів : Афіша, 

2000. 
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Семінарське заняття 2. 

Тема: Релігійна свідомість і релігійні практики населення 

сучасної україни як предмет соціально-психологічного аналізу. 

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда. 

Методи: бесіда, діагностика знань, психологічне 

дослідження, самостійна робота. 

Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення. 

Мета:  

- ознайомитись з основами формування та розвитку 

психічно здорової свідомості та самосвідомості 

особистості. 

- знати: основні соціально-психологічні підходи до 

аналізу та механізми розвитку свідомості особистості, 

Я–концепції.  

- оволодіти: знаннями основних соціально-

психологічних механізмів соціалізації та становлення 

психології здоров’я. 

- вміти: аналізувати прояви моральної, безпекові та 

правової свідомості особистості. 
Актуалізація опорних знань: контрольні запитання з 

матеріалу попередньої теми. Термінологічний диктант. 

План 

1. “Непсихологічні” теорії свідомості та 

можливе застосування їх до проблеми концептуалізації 

цілісного “релігійного досвіду”.  

2. Концепт “релігійного досвіду” і його 

методологічна роль у розумінні характеру та еволюції 

релігійного життя в сучасній Україні.  

3. Різновиди “автономного релігійного досвіду” 

в релігійному житті сучасної України.  

4. Проблема міжконфесійних відносин в Україні 

у світлі завдань формування української політичної нації.  
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5. Можливі сценарії подолання міжконфесійного 

розколу і форм участі церкви в реалізації української 

“національної ідеї”. 

Основні поняття теми: соціалізація, соціальні 

норми, правосвідомість, взаємодія, правові норми, 

девіантність, антисоціальна поведінка, релігійний досвід, 

міжконфесійні відносини, церква, національна ідея, 

свідомість, самосвідомість.  

Узагальнення вивченого: виконання вправ, робота з 

тестами за темою. 

Завдання для підготовки до семінарського заняття: 
I. З метою узагальнення, успішного виконання вправ, 

психологічних та контрольних тестів, опрацювавши конспект 

лекції та рекомендовану літературу, знати відповіді на 

запропоновані запитання. 

Контрольні запитання до теми 

1. Які Ви знаєте “непсихологічні” теорії 

свідомості? 

2. Як можна застосувати їх до 

вирішенняпроблеми концептуалізації цілісного “релігійного 

досвіду”?  

3. В чому сутність концепту “релігійного 

досвіду” і яка його методологічна роль у розумінні 

характеру та еволюції релігійного життя в сучасній Україні?  

4. Які Ви знаєте різновиди “автономного 

релігійного досвіду” в релігійному житті сучасної України?  

5. В чому полягає проблема міжконфесійних 

відносин в Україні? 

6. Які можливі сценарії подолання 

міжконфесійного розколу і форм участі церкви в реалізації 

української “національної ідеї”? 
II. Опрацювавши рекомендовану літературу, 

законспектувати та підготувати виступи з презентацією в 

PowerPoint відповідно до плану семінарського заняття. 
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Література: 

1. Академічне релігієзнавство : підручник / за 

наук. ред. проф. А. Колодного. К. : Світ Знань, 2000. 862 с.  

2. Арєстов В. М., Шудрик І. О.Нетрадиційні 

релігії: Суть і спрямування. Київ : Знання, 1990. 48 с.  

3. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха 

пропаганды: механизмы убеждения, повседневное 

использование и злоупотребление. СПб. : Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2003. 384 с. (Психологическая энциклопедия). 

4. Волков Е. Обманы вокруг нас. Московский 

психологический журнал. 2004. № 1. URL: 

http://magazine.mospsy.ru/nomer1/obman.shtml. 

5. Кара-Мурза С. Г. Маніпуляція свідомістю. 

URL: www.kara-murza.ru/manipul.htm. 

 

Семінарське заняття 3. 

Тема: Сугестивні технології маніпулятивного впливу. 

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда. 

Методи: бесіда, діагностика знань, психологічне 

дослідження, самостійна робота. 

Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення. 

Мета:  

- ознайомитись з основними формами маніпулятивного 

впливу на свідомість особистості; 

- знати: основні соціально-психологічні підходи до 

аналізу та механізми впливу на свідомість особистості, 

Я–концепції; 

- оволодіти: знаннями основних соціально-

психологічних механізмів протидії манупулятивного 

впливу;  

- вміти: виявляти та розпізнавати методи 

маніпулятивного впливу та протидіяти йому. 
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Актуалізація опорних знань: контрольні запитання з 

матеріалу попередньої теми. Термінологічний диктант. 

План 

1. Основні поняття та сутність маніпулятивного 

впливу.  

2. Сутність та зміст сугестивних технологій 

маніпулятивного впливу.  

3. Сучасні технології нейролінгвістичного 

програмування.  

4. Політичний нейромаркетинг.  

5. Інформаційно-комунікативне суспільство як 

новий об’єкт сугестивного впливу.  

6. Особливості здійснення сугестивного впливу в 

інтернеті.  

7. Захист від маніпулятивного впливу. 

Основні поняття теми: соціалізація, соціальні 

норми, правосвідомість, взаємодія, девіантність, 

антисоціальна поведінка, вплив, сугестія, конфопмізм, НЛП, 

свідомість, нейромаркетинг, інтернет технології. 

Узагальнення вивченого: виконання вправ, робота 

з тестами за темою. 

Завдання для підготовки до семінарського 

заняття: 
I. З метою узагальнення, успішного виконання вправ, 

психологічних та контрольних тестів, опрацювавши конспект 

лекції та рекомендовану літературу, знати відповіді на 

запропоновані запитання. 

Контрольні запитання до теми 

1. Які Ви знаєте основні поняття та категорії, що 

повязують із впливом на свідомість особистості? 

2. В чому сутність маніпулятивного впливу?  
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3. Що складає зміст сугестивних технологій 

маніпулятивного впливу?  

4. Які існують сучасні технології 

нейролінгвістичного програмування?  

5. Що таке «Політичний нейромаркетинг»?  

6. Як інформаційно-комунікативне суспільство 

впливає на об’єкт сугестивного впливу?  

7. Які особливості здійснення сугестивного 

впливу в інтернеті?  

8. Які основні способи захисту від 

маніпулятивного впливу? 

II. Опрацювавши рекомендовану літературу, 

законспектувати та підготувати виступи з презентацією в 

PowerPoint відповідно до плану семінарського заняття. 

Література: 

1. Алдер Г. Технология НЛП. СПб. : Питер, 2001. 224 с. 

2. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: механизмы 

убеждения, повседневное использование и злоупотребление. 

СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 384 с. (Психологическая 

энциклопедия). 

3. Брейкер Х. Кто дергает за ниточки, или как не позволить 

манипулировать собой. Москва, 2005. 256 с. 

4. Алдер Г. НЛП. Современные психотехнологии. СПб. : 

Питер, 2001. 160 с. 

5. Андреас К., Андреас С. Измените свое мышление и 

воспользуйтесь результатами: Новейшие субмодальные 

вмешательства НЛП. Москва : Олма-пресс, 2004. 256 с.  

6. Брейкер Я. НЛП-Защита. Скажи “нет” маніпуляторам. СПб. : 

Вектор, 2009. 192 с. 

7. Бэндлер Р. Магия в действии. СПб. : ПраймЕврознак, 2004. 

192 с. 
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8. Бэндлер Р., Ла Валль Дж., Бэндлер Р. Технология 

убеждения. СПб. : Прайм-Еврознак, 2004. 192 с. 

9. Панкратов В. Н. Защита от психологического 

манипулирования. Москва, 2004. 208 с. 

10. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) : підруч. / 

В. В.Остроухов, В. М.Петрик, М. М.Присяжнюк та ін. ; за 

ред. Є. Д.Скулиша. Київ : КНТ, 2010 776 с. 

11. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, 

ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних 

операцій : навч. посіб. / В. М.Петрик, В. В.Остроухов, 

О. А.Штоквиш та ін. Київ : Росава, 2006. 208 с. 

12. Domachowski W., (2000). Przewodnik po psychologii 

spolecznej. Warszawa: PWN. 
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7. Завдання для самостійної роботи 

 

 

Оформлення звіту про самостійну роботу 

Підсумком самостійної роботи вивчення дисципліни 

«Релігія і секти: риторика та маніпулювання» є складання 

письмового звіту, есе за темами, вказаними в п.6. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у дні та 

години, визначені кафедрою для консультацій студентів у 

конкретного викладача. 

Види самостійної роботи 

1. Захист звіту про самостійну роботу. 

2. Конспектування першоджерел. 

3. Презентація наукового фільму. 

4. Написання наукової статті. 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Есе на тему пропущеного заняття, або 

заняття, де отримано негативну оцінку 

14 14 

2 Пошук джерел інформації по темі 

семінарського заняття в друкованому 

вигляді (монографії, науково-

популярні видання, наукові та 

популярні статті) - в бібліотеках та в 

електронному вигляді - в мережі 

INTERNET та на електронних носіях 

(CD, DVD). 

20 32 

3 Конспектування першоджерел чи 

реферативне повідомлення, що містить 

аналіз ступеня висвітлення певного 

питання в підручниках та наукових 

дослідженнях. Пошук емпіричних 

методик дослідження особистості. 

20 30 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 6 

 Разом 60 82 
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5. Підготовка до виступу на студентську конференцію. 

6. Участь в олімпіаді з психології. 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної 

дисципліни проводиться в тестовій формі. Контрольні завдання 

за змістовим модулем включають тестові питання (3 рівня 

складності, загальною кількістю понад 500 тестів). Модульний 

контроль проводиться в навчально-науковому центрі 

незалежного оцінювання НУВГП. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

 з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та 

виконаних завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на семінарських заняттях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

1. Завдання до семінарського заняття (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 

містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, 

оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження 

та інші завдання творчого характеру (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
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60% – завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента не достатньо 

аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 

містить окремі несуттєві недоліки не системного 

характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування  

та самостійна робота 

залік 

 

сума 

 

Модуль 1 Модуль 2   

Т1 Т2 Т3   

20 20 20 40 100 

Т1, Т2, Т3 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид занняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 

1.1. Тема 1. РЕЛІГІЙНІ ГРУПИ ТА СЕКТИ. 10 

1.2. Тема 2. РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ І РЕЛІГІЙНІ 

ПРАКТИКИ НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ. 

10 

1.3. Тема 3. СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ 
20 

1.4. Самостійна робота 20 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

2. Підсумкова складова оцінювання  

2.1. Модульний контроль №1 20 

2.2. Модульний контроль №2 20 

Всього підсумкова складова оцінювання: 40 

Разом: 100 
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Шкала оцінювання 

 

 

9. Питання до модульного контролю 

Модуль 1. 

 

 Проблематику праць, присвячених аспектам соціального 

функціонування релігії в Україні, як міжконфесійних відносин, 

ситуації розколу серед православних конфесій України, проблеми 

Єдиної Помісної Християнської Церкви в Україні піднімають такі 

науковці: 

 В.Бондаренко 

 В.Єленський 

 В.Журавський 

 О.Кубеліус  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно  

 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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 А.Колодний 

 Всі відповіді правильні 

 Серед “онтологічних” і “непсихічних” концепцій свідомості в 

радянській і пострадянській філософській думці особливу 

значимість має концепція: 

 М.Мамардашвілі 

 В.Журавський 

 О.Кубеліус 

 А.Колодний 

 Л.Филипович 

 Л.Рязанова 

 Емпіричною основою аналізу релігійної свідомості та 

релігійних практик та обґрунтування оптимальних сценаріїв 

розв’язання міжконфесійних суперечностей в Україні, вироблення 

засад державної релігійної політики слугували результати 

майбутнього загальнонаціонального дослідження “Релігія та 

церква в сучасній Україні”, проведеного незалежного фірмою: 

 “Юкрейніон соціолоджі сервіс” 

 Фонд Разумкова 

 Центр незалежних досліджень 

 Інститутом соціальної та політичної психології 

 Всі відповіді правильні 

 Одним з перших учених, які звернули увагу на різноманітність 

релігійного досвіду, був 

 У. Джеймс 

 Й. Вах 

 І.А. Ільїн 

 О.М. Красніков 

 Герард ван дер Леув 

 Яка наука досліджує психічні і психологічні закономірності 

виникнення, розвитку і функціонування релігійних явищ 

суспільної, групової й індивідуальної психології (потреб, 
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почуттів, настроїв, традицій і т. ін.), зміст, структуру, 

спрямованість цих явищ, їхнє місце і роль у релігійному 

комплексі і вплив на нерелігійні сфери життєдіяльності 

суспільства, груп, особистостей? 

 Психологія релігії 

 Соціологія релігії 

 Філософія релігії 

 Історія релігії 

 Всі відповіді правильні 

 Релігійна віра конкретизується у вірі: 

 в об’єктивне існування надприродних сил, істот та їхні 

перетворення, що визначають долю утвореного цими істотами 

природного, соціального світів та внутрішнього світу, вчинків і 

долі окремої людини 

 у можливість спілкування з такими істотами, впливу на них і 

одержання від них допомоги у вирішенні важливих проблем 

 у реальності тих подій, про які розповідається в сакральних 

оповідях, у можливість повторення цих подій, у настання і 

очікування якихось подій, про які провіщається у священних 

текстах, у причетність до них самих віруючих 

 в абсолютну істинність відповідних текстів, представлених у 

цих текстах ідей, поглядів, догматів, пророцтв та ін. 

 у релігійні авторитети — «батьків», «учителів», «пророків», 

«святих», служителів культу тощо. 

 Всі відповіді правильні 

 Сукупність похідних від віри у надприродні сили 

несистематизованих уявлень, образів, почуттів, настроїв, 

переживань, звичок, установок, потреб, крізь призму яких віруюча 

людина сприймає, осмислює, оцінює навколишній світ і власне 

буття, визначає своє ставлення до них. Це: 

 Релігійна психологія 

 Релігійна політика 
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 Релігійна філософія 

 Релігійна економіка 

 Всі відповіді правильні 

 Відносно послідовна сукупність релігійних уявлень та ідей, 

розробкою яких займаються спеціально підготовлені люди, 

служителі культу, це: 

 Релігійна ідеологія 

 Релігійна політика 

 Релігійна філософія 

 Релігійна економіка 

 Всі відповіді правильні 

 Ідеологія сучасних релігій містить у собі такі розділи: 

 богослов’я 

 релігійну філософію 

 релігійні концепції економіки, політики, права, моралі 

 всі відповіді правильні 

 Релігійна психологія діалектично пов’язана з релігійною 

ідеологією? 

 Так 

 Ні  

 Це окремі, незалежні поняття 

 Це тотожні поняття 

 Релігійна ідеологія формується, поширюється і зберігається на 

базі релігійної психології? 

 Так 

 Ні  

 Це окремі, незалежні поняття 

 Це тотожні поняття 

 Зміна умов існування релігії в суспільстві веде до зміни 

соціальної психіки віруючих, які, у свою чергу, ведуть до зміни в 

релігійній ідеології? 
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 Так 

 Ні  

 Це окремі, незалежні поняття 

 Це тотожні поняття 

 Формуючись під впливом релігійної психології і постійно 

відчуваючи на собі її вплив, релігійна ідеологія, у свою чергу, 

робить свій вплив на повсякденну релігійну свідомість віруючих, 

ступінь якого залежить від того, наскільки релігійна ідеологія 

відповідає релігійній психології в даний історичний момент 

розвитку релігійного комплексу в суспільстві? 

 Так 

 Ні  

 Це окремі, незалежні поняття 

 Це тотожні поняття 

 Свідомість, поширена серед пересічних віруючих, це: 

 повсякденна релігійна свідомість 

 теоретична релігійна свідомість 

 політична релігійна свідомість 

 практична релігійна свідомість 

 всі відповіді правильні 

 Свідомість, що засновується на складних богословських 

концепціях, це: 

 повсякденна релігійна свідомість 

 теоретична релігійна свідомість 

 політична релігійна свідомість 

 практична релігійна свідомість 

 всі відповіді правильні 

 Розрізняють декілька типів свідомості, характерної для: 

 віруючих з домінантною, центральною релігійною орієнтацією 

 віруючих з рецесивною, периферійною релігійною орієнтацією 
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 віруючих з нестійкою релігійною орієнтацією (свідомість, що 

займає позицію між вірою та без неї — «доки грім не гряне, 

мужик не перехреститься») 

 всі відповіді правильні 

 Спосіб практично-духовного освоєння дійсності, що включає 

культову і позакультову діяльність, це? 

 Релігійна діяльність 

 релігійна свідомість 

 релігійна творчість 

 релігійна дійсність 

 всі відповіді правильні 

 Виконання певних дій над особою або предметом, що 

символізує її або якусь надприродну силу, з метою досягнення 

очікуваного результату вже у найближчому майбутньому це? 

 Магія 

 Тотемізм 

 Монізм 

 Діонізм 

 Окультизм  

 До засобів культової діяльності належать: 

 храм (або молитовний будинок) 

 культові предмети 

 релігійне мистецтво 

 всі відповіді правильні 

 Первинні релігійні організації, що поєднують рядових 

віруючих і професійних служителів культу, називають 

 Релігійними громадами 

 Релігійним натовпом 

 Релігійними людьми 

 Паствою  

 Всі відповіді правильні 
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 Об’єднання одновірців, що виникає у вигляді офіційної 

опозиції існуючій конфесії з приводу особливостей віровчення, 

культу та внутрішньої організації, це? 

 Секта 

 Громада 

 Зібрання 

 Натовп 

 Всі відповіді правильні 

 В якому році прийнято Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації»? 

 1991 

 1999 

 2000 

 2005 

 2019 

 До основних соціальних функцій релігії можна віднести такі: 

 Світоглядна 

 Компенсаторна 

 Комунікативна 

 Інтегруюча 

 Всі відповіді правильні 

 На даний час церковні інститути діють у таких напрямках: 

 організація релігійного життя віруючих 

 контроль за поведінкою віруючих 

 розробка й удосконалення засобів впливу на свідомість 

віруючих 

 впровадження у свідомість віруючих релігійних поглядів і 

концепцій, почуттів і настроїв, релігійних ціннісних орієнтацій 

 здійснення релігійних санкцій проти осіб, що порушують 

релігійні розпорядження 

 підтримка зв’язків з іншими релігійними об’єднаннями 
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 захист свого віровчення і культу від різних форм критики з 

боку їх противників 

 всі відповіді правильні 

 До внутрішніх функцій релігійних організацій належать: 

 богослужбова 

 функція церковного управління 

 господарсько-економічна функція 

 всі відповіді правильні 

 Зовнішніми функціями церкви є: 

 нормотворча  

 виховна  

 благодійна 

 місіонерська  

 політична 

 всі відповіді правильні 

 Хто звернув увагу на те, що релігія багато в чому нагадує 

психотерапію, бо, втішаючи людину, часто рятує її від самої себе, 

запобігаючи прояву індивідуального внутрішнього неврозу, що 

загрожує зруйнувати особистість людини? 

 З Фрейд 

 К.Юнг 

 Ф. Адлер 

 Л. Виготський 

 К. Маркс 

 Сума передумов та причин, які породжують релігію в цілому 

як культурно-історичний феномен та підтримують 

функціонування у суспільстві її конкретно-історичних форм, це: 

 Детермінанти релігії 

 Причини релігії 

 Пояснення релігії 

 Всі відповіді правильні 
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 Що визначають як універсальну форму свідомості людей 

ранніх цивілізацій. Він являє собою таке відтворення дійсності, в 

якому реальні та фантастичні знання, персонажі та події 

вважаються однаково можливими і дієвими. 

 Міф 

 Фетишизм 

 Магія 

 Анімалізм 

 Тотемізм 

 шаманізм 

 Це поклоніння неживим предметам. До реальної користі та 

значення матеріальних предметів додається надприродна 

здатність бути помічником і заступником людей. Мова йде про: 

 Міф 

 Фетишизм 

 Магія 

 Анімалізм 

 Тотемізм 

 Шаманізм 

 Сукупність уявлень та ритуальних дій, що вчиняються з метою 

вплинути надприродним шляхом на природу або людину. Це: 

 Міф 

 Фетишизм 

 Магія 

 Анімізм 

 Тотемізм 

 Шаманізм 

 Який вид магії передбачає безпосередній контакт носія 

магічної сили з предметом магічних дій? 

 Контактна 

 Ініціальна 
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 Парціальна 

 Імітативна 

 Всі відповіді правильні 

 Який вид магії вважається, що вплив здійснюється за 

допомогою переважно мовних формул без безпосереднього 

контакту з об’єктом впливу та використання його речей? 

 Контактна 

 Ініціальна 

 Парціальна 

 Імітативна 

 Всі відповіді правильні 

 Який вид магії здійснює вплив опосередковано, шляхом 

маніпуляцій з частинами предмета впливу — із залишками їжі, 

волосся, нігтей, особистих речей? 

 Контактна 

 Ініціальна 

 Парціальна 

 Імітативна 

 Всі відповіді правильні 

 Який вид магії передбачає використання імітацій предмета 

впливу (воскові ляльки, художні портрети, фотографії тощо)? 

 Контактна 

 Ініціальна 

 Парціальна 

 Імітативна 

 Всі відповіді правильні 

 Віра в існування духів і душ як надприродних двійників 

природних об’єктів і процесів, це? 

 Міф 

 Фетишизм 

 Магія 
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 Анімізм 

 Тотемізм 

 Шаманізм 

 Віра в надприродну спорідненість людських родів з певними 

видами тварин, яких і називали? 

 Міф 

 Фетишизм 

 Магія 

 Анімізм 

 Тотемізм 

 Шаманізм 

 Система релігійних обрядів і уявлень, пов’язаних із 

землеробством і спрямованих на забезпечення збереження 

врожаю через звертання за допомогою до духів і богів, це: 

 Землеробський (аграрний) культ 

 Фетишизм 

 Магія 

 Анімізм 

 Тотемізм 

 Шаманізм 

 Цим терміном позначається широке коло анімістичних 

вірувань і уявлень у поєднанні з вірою в особливо могутні 

надприродні можливості найдавніших професійних служителів 

культу. Мова йде про що? 

 Землеробський (аграрний) культ 

 Фетишизм 

 Магія 

 Анімізм 

 Тотемізм 

 Шаманізм 
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 Повна метафора психологічного маніпулювання містить таку 

найважливішу ознаку: 

 ідею “прибирання до рук” 

 неодмінну умову збереження об’єктом впливу ілюзії 

самостійності прийняття рішень і виконання певних дій 

 майстерність маніпулятора у виконанні прийомів впливу 

 всі відповіді правильні 

 Хто автор: «феномен управління масами (термін, ідентичний за 

змістом із “маніпулюванням”) є “суспільним і державним 

культивуванням ситуацій за допомогою цілеспрямованого впливу, 

щоб головним чином формувати суспільну структуру”? 

 Г. Шишков 

 Елвайн 

 З. Фрейд 

 К.Юнг 

 А.Маслоу 

 Хто є автором: «управління людиною, що здійснюється або в 

результаті так званого примушення речей, або внаслідок 

організованих класових інтересів, або в результаті відповідної 

економічної структури. Духовне управління людиною зумовлене 

впливом ірраціональних і емоційних засобів та аргументів: у 

політиці – звернення до нації, любові до вітчизни, до крові, раси, 

честі”? 

 Г. Шишков 

 Елвайн 

 З. Фрейд 

 К.Юнг 

 А.Маслоу 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Форма 

духовного впливу прихованого панування, здійснювана 

насильницьким шляхом? 

 Бессонов Б.М. 
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 Волкогонов Д.А. 

 Гудін Р. 

 Йокояма О.Т. 

 Прото Л. 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Панування над 

духовним станом, управління зміною внутрішнього світу? 

 Бессонов Б.М. 

 Волкогонов Д.А. 

 Гудін Р. 

 Йокояма О.Т. 

 Прото Л. 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Приховане 

застосування влади (сили) всупереч передбачуваній волі іншого? 

 Бессонов Б.М. 

 Волкогонов Д.А. 

 Гудін Р. 

 Йокояма О.Т. 

 Прото Л. 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Оманливий 

непрямий вплив на користь маніпулятора? 

 Бессонов Б.М. 

 Волкогонов Д.А. 

 Гудін Р. 

 Йокояма О.Т. 

 Прото Л. 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Прихований 

вплив на здійснення вибору? 

 Бессонов Б.М. 

 Волкогонов Д.А. 

 Гудін Р. 

 Йокояма О.Т. 
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 Прото Л. 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Така 

структуризація світу, яка дає можливість вигравати? 

 Рікер У. 

 Рудінов Дж. 

 Сагатовський В.М. 

 Шиллер Г. 

 Шостром Е. 

 Робінсон П. 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Спонукання 

поведінки за допомогою обману або гри на передбачуваних 

слабкостях іншого? 

 Рікер У. 

 Рудінов Дж. 

 Сагатовський В.М. 

 Шиллер Г. 

 Шостром Е. 

 Робінсон П. 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Ставлення до 

іншого як до засобу, об’єкта, знаряддя? 

 Рікер У. 

 Рудінов Дж. 

 Сагатовський В.М. 

 Шиллер Г. 

 Шостром Е. 

 Робінсон П. 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Приховане 

примушення, програмування думок, намірів, відчуттів, взаємин, 

установок, поведінки? 

 Рікер У. 

 Рудінов Дж. 
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 Сагатовський В.М. 

 Шиллер Г. 

 Шостром Е. 

 Робінсон П. 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Управління й 

контроль, експлуатація іншого, використання в ролі об’єктів, 

речей? 

 Рікер У. 

 Рудінов Дж. 

 Сагатовський В.М. 

 Шиллер Г. 

 Шостром Е. 

 Робінсон П. 

 Хто автор такого визначення «маніпулювання»: Майстерне 

управління або використання? 

 Рікер У. 

 Рудінов Дж. 

 Сагатовський В.М. 

 Шиллер Г. 

 Шостром Е. 

 Робінсон П. 

 Які основні ознаки входять в психологічне визначення 

маніпулювання: 

 родова ознака психологічного впливу 

 ставлення маніпулятора до об’єктів маніпулювання як до 

засобу досягнення власної мети 

 прагнення отримати односторонню перевагу 

 прихований характер впливу (як факт впливу, так і його 

спрямованість) 

 застосування сили (психологічної), гра на слабкостях 

(використанняпсихологічної вразливості) 



 

37 

 всі відповіді правильні 

 Свідомість людини та масова свідомість, на які здійснюється 

певний вплив із метою досягнення бажаного результату, це: 

 Об’єкт маніпулювання 

 Жертва маніпулювання 

 Суб’єкт маніпулювання 

 Інструменти маніпулювання 

 Всі відповіді правильні 

 Людина, група людей, суспільство (об’єкт маніпулювання), які 

були використані або якимсь чином посприяли досягненню 

встановленої мети, це: 

 Об’єкт маніпулювання 

 Жертва маніпулювання 

 Суб’єкт маніпулювання 

 Інструменти маніпулювання 

 Всі відповіді правильні 

 Людина (група людей), яка ініціювала проведення 

маніпулювання свідомістю для досягнення певної мети, це: 

 Об’єкт маніпулювання 

 Жертва маніпулювання 

 Суб’єкт маніпулювання 

 Інструменти маніпулювання 

 Всі відповіді правильні 

 Ідеї, прийоми, форми, способи, методи, використання яких дає 

змогу впливати на свідомість людини для досягнення певної мети, 

це: 

 Об’єкт маніпулювання 

 Жертва маніпулювання 

 Суб’єкт маніпулювання 

 Інструменти маніпулювання 

 Всі відповіді правильні 
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 Вони можуть бути окремі люди, їхні об’єднання, соціальні 

групи, населення й навіть країни – об’єкти спеціальних 

інформаційних операцій. Мова йде про? 

 Мішені впливу 

 Жертви впливу 

 Суб’єкти впливу 

 Об’єкти впливу 

 Всі відповіді правильні 

 Це організоване цілеспрямоване застосування спеціальних 

інформаційних засобів і технологій для внесення деструктивних 

змін у свідомість особистості, соціальних груп чи населення 

(корекція поведінки), в інформаційно-технічну інфраструктуру 

об’єкта впливу та (чи) фізичний стан людини? 

 Інформаційний вплив 

 Інформаційно-технічний вплив 

 Інформаційно-психологічний вплив 

 Переконання 

 Всі відповіді правильні 

 Це вплив на інформаційно-технічну інфраструктуру об’єкта з 

метою забезпечення реалізації необхідних змін у її 

функціонуванні (зупинка роботи, несанкціонований доступ до 

інформації та її перекручування (спотворення), програмування на 

певні помилки, зниження швидкості оброблення інформації 

тощо), а також вплив на фізичний стан людини? 

 Інформаційний вплив 

 Інформаційно-технічний вплив 

 Інформаційно-психологічний вплив 

 Переконання 

 Всі відповіді правильні 

 Це вплив на свідомість та підсвідомість особистості й 

населення з метою внесення змін у їхню поведінку та світогляд? 

 Інформаційний вплив 
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 Інформаційно-технічний вплив 

 Інформаційно-психологічний вплив 

 Переконання 

 Всі відповіді правильні 

 Процес впливу на психіку людини, пов’язаний зі зниженням 

свідомості й критичності при сприйнятті навіяного змісту, який не 

вимагає ні розгорнутого особистого аналізу, ні оцінки спонукання 

до певних дій, це? 

 Навіювання 

 Переконання 

 досвід 

 віра 

 всі відповіді правильні 

 Процес впливу на психіку людини, пов’язаний зі зниженням 

свідомості й критичності при сприйнятті навіяного змісту, який не 

вимагає ні розгорнутого особистого аналізу, ні оцінки спонукання 

до певних дій, це? 

 сугестія 

 Переконання 

 досвід 

 віра 

 всі відповіді правильні 

 Переконання звернене до власного критичного сприйняття 

дійсності об’єктом впливу. Воно має певні алгоритми впливу: 

 логіка переконання має бути доступною для інтелекту об’єкта 

впливу 

 переконання варто здійснювати, спираючись на факти, відомі 

об’єкту 

 переконлива інформація повинна містити узагальнювальні 

пропозиції 

 переконання має містити логічно несуперечливі конструкти 
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 факти, що доносяться до об’єкта впливу, повинні мати 

відповідне емоційне забарвлення 

 всі відповіді правильні 

 Особливостями навіювання є: 

 цілеспрямованість і плановість застосування 

 конкретність визначення об’єкта навіювання (селективний 

вплив на певні групи населення, що враховує їхні основні 

соціально-психологічні, національні й інші особливості) 

 некритичне сприйняття інформації об’єктом навіювання 

(навіювання засноване на ефекті сприйняття інформації як 

інструкції до дії без її логічного аналізу) 

 визначеність, конкретність поведінки, що ініціюється (об’єкту 

необхідно дати інструкцію щодо конкретних його реакцій і 

вчинків, які відповідають меті впливу) 

 всі відповіді правильні 

 Люди – об’єкти маніпулятивного оброблення – 

перетворюються на маріонеток, керованих владними силами за 

допомогою “ниточок” – засобів масової інформації. На соціально-

рольовому рівні обговорюється залежність підлеглих від тиску 

організації, перетворення службовців на “прислужників” (“слуг”). 

На міжособистісному рівні увага звертається на наявність 

запрограмованих дій у відповідь на ті чи інші впливи з боку 

партнерів у спілкуванні. Мова йде про? 

 Роботизацію 

 Імпровізацію 

 Вшанування 

 Покірність  

 Всі відповіді правильні  

 Це стан захищеності психіки людини від негативного впливу, 

який здійснюється шляхом упровадження деструктивної 

інформації у її свідомість чи підсвідомість, що приводить до 

неадекватного сприйняття нею дійсності? 
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 Інформаційно-психологічна безпека особи 

 Самозахист 

 Уникнення 

 Спростування 

 Всі відповіді правильні 

 Інформаційно-психологічна безпека особи (в широкому 

розумінні) – це: 

 належний рівень теоретичної та практичної підготовки 

особистості, при якому досягається захищеність і реалізація її 

життєво важливих інтересів та гармонійний розвиток незалежно 

від наявності інформаційних загроз 

 здатність держави створити умови для гармонійного розвитку 

й задоволення потреб особистості в інформації незалежно від 

наявності інформаційних загроз 

 гарантування, розвиток і використання інформаційного 

середовища в інтересах особистості 

 захищеність від різного роду інформаційних небезпек 

 всі відповіді правильні 

 Одноразова акція інформаційно-психологічного та 

інформаційно-технічного впливу, яка передбачає запланований 

вплив на свідомість і поведінку людей та (або) інформаційно-

технічну інфраструктуру об’єкта (об’єктів) шляхом поширення 

упередженої, неповної чи недостовірної інформації, це: 

 Акція інформаційного впливу 

 Акція покори 

 Акція протесту 

 Акція навчання 

 Акція розуміння  

 Сплановані дії, спрямовані на ворожу, дружню або нейтральну 

аудиторію з метою схилення до прийняття управлінських рішень 

або (та) вчинення дій, вигідних для суб’єкта інформаційного 

впливу, це? 
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 Спеціальна інформаційна операція 

 Інформаційний спам 

 Інформаційна міна 

 Інформаційна пастка 

 Всі відповіді правильні  

 Основні методи спеціальної інформаційної операції  та акції 

інформаційного впливу: 

 Дезінформування. 

 Пропаганда. 

 Диверсифікація громадської думки. 

 Психологічний тиск. 

 Поширення чуток. 

 Всі відповіді правильні 

 Метод, який передбачає обман чи уведення об’єкта впливу в 

оману щодо справжності намірів для спонукання його до 

запрограмованих дій, це: 

 Дезінформування. 

 Пропаганда. 

 Диверсифікація громадської думки. 

 Психологічний тиск. 

 Поширення чуток. 

 Найчастіше у світовій практиці застосовуються такі форми 

дезінформування: 

 тенденційне викладення фактів 

 дезінформування “від зворотного” 

 термінологічне “мінування” 

 “сіре” дезінформування  

 “чорне” дезінформування 

 Всі відповіді правильні 

 Поширення різних політичних, філософських, наукових, 

художніх, інших мистецьких ідей із метою їх упровадження в 



 

43 

громадську думку та активізації використання цих ідей у масовій 

практичній діяльності населення, це? 

 Дезінформування. 

 Пропаганда. 

 Диверсифікація громадської думки. 

 Психологічний тиск. 

 Поширення чуток. 

 Що належить до основних форм проведення пропаганди: 

 пропаганда способу життя (соціологічна) – натуральний показ 

досягнень, переваг, перспектив конкретної держави тощо 

 використання ЗМІ та друкованих наукових і художніх видань 

 коректування наявних думок, а не формулювання та створення 

нових (“резонансна”) 

 всі відповіді правильні 

 Пропаганда поділяється залежно від мети на: 

 Правильну 

 Позитивну 

 Неправильну 

 сором’язливу 

 Всі відповіді правильні 

 Розпорошення уваги панівної еліти держави на різні штучно 

акцентовані проблеми й відволікання цим від вирішення 

нагальних завдань суспільно-політичного та економічного 

розвитку для нормального функціонування суспільства й держави, 

це: 

 Дезінформування. 

 Пропаганда. 

 Диверсифікація громадської думки. 

 Психологічний тиск. 

 Поширення чуток 

 Які з них є форми диверсифікації громадської думки? 
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 дестабілізація обстановки в державі чи окремих її регіонах 

 активізація кампаній проти політичного курсу панівної еліти та 

окремих її лідерів різними міжнародними установами 

 ініціювання антидемпінгових кампаній та іншого роду 

скандальних судових процесів, застосування міжнародних санкцій 

з інших причин 

 всі відповіді правильні 

 Вплив на психіку людини шляхом залякування, погроз із 

метою її спонукання до певної запланованої моделі поведінки, це: 

 Дезінформування. 

 Пропаганда. 

 Диверсифікація громадської думки. 

 Психологічний тиск. 

 Поширення чуток 

 До форм психологічного тиску належать: 

 доведення до об’єкта впливу відомостей про реальні чи 

неіснуючі загрози та небезпеки 

 прогнози щодо репресій, переслідувань, убивств тощо 

 шантажування 

 здійснення вибухів, підпалів, масових отруєнь, захоплень 

заручників, інших терористичних акцій 

 всі відповіді правильні  

 Діяльність щодо поширення різної інформації (переважно 

неправдивої) серед широких верств населення здебільшого 

неофіційними каналами з метою дезорганізації суспільства та 

держави або їхніх установ чи організацій, це: 

 Дезінформування. 

 Пропаганда. 

 Диверсифікація громадської думки. 

 Психологічний тиск. 

 Поширення чуток 



 

45 

 Циркулююча форма комунікації, за допомогою якої люди, 

котрі перебувають у неоднозначній ситуації, об’єднуються, 

утворюючи зрозумілу їм інтерпретацію цієї ситуації, спільно 

використовуючи при цьому власні інтелектуальні можливості, це: 

 Чутки 

 Думки 

 Переконання 

 Вірування 

 Всі відповіді правильні 

 Чутки класифікують за такими параметрами: 

 експресивними (емоційні стани, виражені в змісті чутки, і 

відповідні типи емоційних реакцій) 

 інформаційними (ступінь достовірності сюжету чутки)  

 за ступенем впливу на психіку людей 

 всі відповіді правильні 

 За експресивною характеристикою визначають: 

 чутки-бажання 

 чутки-залякування 

 роз’єднувальні агресивні чутки 

 всі відповіді правильні 

 Поширювана інформація має на меті викликати розчарування з 

приводу нездійснених очікувань і деморалізацію об’єкта впливу, 

це: 

 чутки-бажання 

 чутки-залякування 

 роз’єднувальні агресивні чутки 

 всі відповіді правильні 

 При їх поширенні в особистості ініціюється стан тривоги, 

непевності. Це можуть бути чутки про смертельну суперзброю, 

якою володіє противник (сторона, що поширює чутки), про 

нестачу продовольства, зараження місцевості, питної води тощо, 

це: 
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 чутки-бажання 

 чутки-залякування 

 роз’єднувальні агресивні чутки 

 всі відповіді правильні 

 Поширювана інформація має на меті внести розлад у 

суспільство, порушити соціальні зв’язки, це: 

 чутки-бажання 

 чутки-залякування 

 роз’єднувальні агресивні чутки 

 всі відповіді правильні 

 За інформаційною характеристикою чутки поділяються на: 

 абсолютно недостовірні 

 недостовірні 

 недостовірні з елементами правдоподібності  

 правдоподібні чутки 

 всі відповіді правильні 

 Форма ведення інформаційного протиборства між різними 

суб’єктами (державами, неурядовими, економічними або іншими 

структурами), що передбачає проведення комплексу заходів із 

завдання шкоди інформаційній сфері конфронтуючої сторони й 

захисту власної інформаційної безпеки, це: 

 Інформаційна війна 

 Розповсюдження чуток 

 Нав’язування волі агресора 

 Всі відповіді правильні 

 Завданнями інформаційної війни є: 

 створення атмосфери бездуховності, негативного ставлення до 

культури та історичної спадщини в суспільстві конкурента чи 

ворога 

 маніпулювання громадською думкою й політичною 

орієнтацією населення держави з метою створення політичного 

напруження та стану, близького до хаосу 
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 дестабілізація політичних відносин між партіями, 

об’єднаннями та рухами для розпалення конфліктів, 

стимулювання недовіри, підозри, загострення ворожнечі, 

боротьби за владу 

 провокування та застосування репресій із боку влади до 

опозиції 

 всі відповіді є правильними 

 Завданнями інформаційної війни є: 

 зниження рівня інформаційного забезпечення органів влади та 

управління, інспірація помилкових управлінських рішень 

 уведення населення в оману щодо роботи державних органів 

влади, підрив їхнього авторитету, дискредитація їхніх дій; 

 провокування соціальних, політичних, національно-етнічних і 

релігійно-конфесійних зіткнень 

 ініціювання страйків, масових заворушень, інших акцій 

протесту та непокори 

 всі відповіді правильні 

 Завданнями інформаційної війни є: 

 підрив міжнародного авторитету держави, її співпраці з 

іншими країнами 

 створення чи посилення опозиційних угруповань або рухів 

 дискредитація фактів історичної, національної самобутності 

народу 

 зміна системи цінностей, які визначають спосіб життя і 

світогляд людей 

 применшення та нівелювання визнаних світових досягнень у 

науці, техніці й інших галузях, перебільшення значення помилок, 

недоліків, наслідків хибних дій та некваліфікованих урядових 

рішень 

 всі відповіді є правильними 

 Завданнями інформаційної війни є: 
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 формування передумов до економічної, духовної чи військової 

поразки, втрати волі до боротьби та перемоги 

 подання свого способу життя як поведінки та світогляду 

майбутнього, які мають наслідувати інші народи 

 підрив морального духу населення і, як наслідок, зниження 

обороноздатності та бойового потенціалу 

 здійснення іншого деструктивного ідеологічного впливу 

 всі відповіді правильні 

 Головним об’єктом, на якому концентрується безпосередній 

інформаційний деструктивний вплив у межах заходів 

інформаційної війни є: 

 громадська думка 

 свідомість окремої людини 

 всі відповіді правильні 

 До загальних об’єктів інформаційної війни належать: 

 Правопорядок 

 нормальне функціонування органів влади й управління 

 мобілізаційна готовність і боєздатність збройних сил, органів 

безпеки та правоохоронних структур 

 налагоджені зовнішньополітичні зв’язки 

 міжнародний авторитет держави 

 всі відповіді правильні 

 До спеціальних об’єктів інформаційної війни відносять: 

 суспільство загалом 

 окремі його верстви, прошарки,  

 групи осіб,  

 окремі їх представники 

 всі відповіді праавильні 

 До категорії об’єктів розвідувальних спрямувань 

інформаційної війни належать такі: 

 засоби масової інформації та комунікації 
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 інформаційні агентства  

 незалежні аналітичні центри й дослідні установи, які постійно 

займаються висвітленням ситуацій, що виникають у державі, 

регіоні та світі, здійснюють аналіз і прогнозування можливого 

перебігу подій, тенденцій у суспільно-політичних, геополітичних, 

геоекономічних та геостратегічних процесах 

 всі відповіді правильні 

 До категорії об’єктів розвідувальних спрямувань 

інформаційної війни належать такі: 

 відповідні підрозділи міністерств, відомств чи інших органів 

державного управління, на які покладається обов’язок 

налагодження й підтримання зв’язків із громадськістю та 

інформування останньої щодо діяльності зазначених установ 

 інші об’єднання громадян, які виступають від імені своїх 

членів 

 політичні партії 

 політичні блоки 

 всі відповіді є правильними 

 Різновид зброї, головними елементами якої є інформація, 

інформаційні технології (зокрема технології інформаційного 

впливу), інформаційні процеси та технічні засоби, це: 

 Інформаційна зброя 

 Інформація 

 Новини 

 Факти 

 Всі відповід є правильними 

 

Модуль2  

 

Звернення віруючих до Бога, надприродних істот, сил із 

проханнями, подяками, уславленнями – це: 

магія 
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сповідь 

молитва 

нірвана 

Стан екзистенційної, сенсожиттєвої фрустрації суб’єкта, 

зумовленої усвідомленням власного глибокого духовного 

занепаду, втрати духовних цінностей, ідеалів, віри, ставлення до 

Бога – це: 

релігійна мораль 

релігійний екстаз 

релігійна зрілість 

релігійна криза 

Ким був введений термін “соціальна мережа” (СМ) ? 

Дж. Барнсом 

С.Андреасом 

К.Герлингом 

Ч.Фолкнером 

Т.Халбом 

В якому році був введений термін “соціальна мережа” 

1954 

1964 

1974 

1984 

1994 

Секти у своїй діяльності посилаються на такі речі: 

окремі здобутки сучасної науки 

релігії Сходу (у їх ідеології має місце реінкарнація) 

психологію свідомості і підсвідомості 

астрологію – езотеризм, гноза, окультизм 

всі відповіді правильні 

Дослідники вважають, що основними ознаками, на основі яких 

можна виявити специфіку нетрадиційних релігійних організацій, 

є: 

часово-просторова 
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віросповідна 

організаційна 

вікова 

всі відповіді правильні 

Яка це ознака нетрадиційних релігійних організацій? Ці релігії 

виникли в ХІХ–ХХ століттях, вони не прив’язуються до якоїсь 

однієї території як до свого історичного коріння. Їх особлива 

активність виявляється в епохи кризи і суспільних потрясінь. 

Тобто вони починають активно поширюватися у переломні 

періоди історії, які пов’язані з глибокими змінами економіки й 

побуту, ідеології і політичних настроїв, що призводять до рішучих 

світоглядних змін більшості населення. 

часово-просторова 

віросповідна 

організаційна 

вікова 

всі відповіді правильні 

Яка це ознака нетрадиційних релігійних організацій? Хоча 

віровчення більшості нетрадиційних релігій часто складається з 

різнорідних елементів, воно наділене певною унікальністю. На 

перше місце висуваються ті сюжети релігійно-філософського 

містицизму, які підкреслюють релігійний радикалізм 

нетрадиційних релігій, а це, у свою чергу, призводить до ще 

більшої конфронтації з офіційними віровченнями традиційних 

церков. Ще однією віроповчальною особливістю неорелігій є 

наявність у них програм швидкого, простого й ефективного 

вирішення проблем людини і суспільства загалом. Адже вони 

містять обіцянки покращання здоров’я, досягнення миру в усьому 

світі і т. ін. 

часово-просторова 

віросповідна 

організаційна 

вікова 
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всі відповіді правильні 

Яка це ознака нетрадиційних релігійних організацій? 

Нетрадиційним релігійним організаціям властиві власні 

специфічні форми організаційного устрою: «центри»,місії, 

колонії, комуни, «сім’ї», фонди і т. ін. Нерідко ці організації 

об’єднуються у світовому масштабі. У деяких нетрадиційних 

релігійних організаціях (переважно на ранньому етапі їх розвитку) 

панують авторитарні відносини. Харизматичний лідер, який стоїть 

біля витоків таких рухів, проголошується божественною особою – 

новим втіленням Христа, Мойсея, Кришни або новим богом у 

людському тілі. 

часово-просторова 

віросповідна 

організаційна 

вікова 

всі відповіді правильні 

Яка це ознака нетрадиційних релігійних організацій? 

часово-просторова 

віросповідна 

організаційна 

вікова 

всі відповіді правильні 

Міфологічна свідомість — це: 

найпримітивніша форма відображувальної діяльності людської 

психіки;  

первинна форма відбиття світу, в основу якої покладено механізм, 

що ”уособлює” апперцепції; певну сукупність особистісних 

якостей 

засіб ”згортання” у метафоричній уяві повноти та істинності світу 

усі відповіді правильні 

Міфологічна свідомість створила міф як: 

пояснювальну модель світу, що містить прообрази найсучасніших 

наукових знань. 
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замінник реальної моделі світу;  

фантастичну, емоційно насичену картину світу;  

умову розвитку та навчання молодого покоління 

усі відповіді правильні 

Категорія, яка окреслює єдину першооснову світотворення: 

монізм 

монатика 

монологія 

монотипність 

усі відповіді правильні 

Шанобливе ставлення до різних  об‘єктів дійсності,  яким  люди 

приписували  надприродні властивості, здатність допомагати, 

лікувати,  берегти від  ворогів  тощо: 

фетишизм 

тотемізм 

анімізм 

толеризм 

усі відповіді правильні 

Віра в «духовні» сутності, які знаходяться в предметах або 

існують окремо від них: 

анімізм 

тотемізм 

філонізм  

релігія 

усі відповіді правильні 

Категорію “анімізм” в психологічну науку вніс: 

Тайлор 

Геракліт 

Декарт 

Сократ  

усі відповіді правильні 
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Перекази, легенди, розповіді про діяння богів і героїв, за якими 

були фантастичні уявлення про світ, про керування ним богами і 

духами: 

Міфи 

казки 

оповідання 

легенди 

усі відповіді правильні 

“Для досягнення справжнього пізнання необхідно вгамувати всі 

види психічної діяльності, що його ускладнюють” Це теза вчення: 

йога 

веданта 

буддизм 

індуізм 

усі відповіді правильні 

У широкому сенсі – це загальна сума здійснених живою істотою 

вчинків та їх наслідків, які визначають характер його нового 

народження, тобто подальшого існування; у вузькому сенсі – 

вплив вчинених дій на характер сьогоднішнього і наступного 

існування: 

карма 

доля  

випадок 

брахма 

усі відповіді правильні  

Уявлення про успіх включає в себе: 

багатство,  

влада, 

незалежність 

високе становище в суспільстві, 

всі відповіді правильні 

Процес і результат перетворення людини в жертву соціалізації це: 

Віктимізація 
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Конформізація 

Соціалізація  

Девіація 

Концервація 

Яке поняття було використано в рамках юридичної психології для 

позначення різних процесів, що обумовлюють перетворення 

людини в жертву обставин або насильства інших людей? 

Віктимізація 

Конформізація 

Соціалізація  

Девіація 

Концервація  

Свідома і активна людина, що має можливість вибирати той чи 

інший спосіб життя, це: 

Особистість 

Людина 

Індивід 

Homo sapiens 

Суб’єкт діяльності 

Конкретна людина, що є представником певної держави, 

суспільства та групи (соціальної, етнічної, релігійної, політичної, 

статевої і т. д.), яка усвідомлює своє ставлення до оточуючих 

людей і соціальної дійсності, включена у всі відносини останньої, 

займається своєрідним видом діяльності і наділена специфічними 

індивідуальними і соціально-психологічними особливостями, це: 

Особистість 

Людина 

Індивід 

Homo sapiens 

Суб’єкт діяльності 

Загальний принцип пояснення природи і суспільства, що включає 

в себе розуміння незворотних, спрямованих, закономірнних змін, 

характерних для складу і структури стану суб'єкта, це: 
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Розвиток 

Рух 

Навчання 

Ріст 

Зростання  

Типи людей по домінуванню інстинкту самозбереження: 

егофільний тип  

генофільний тип  

альтруїстичний тип  

дослідницький тип  

домінантний тип 

Типи людей по домінуванню інстинкту домінування: 

егофільний тип  

генофільний тип  

альтруїстичний тип  

дослідницький тип  

домінантний тип 

Типи людей по домінуванню інстинкту свободи: 

егофільний тип  

генофільний тип  

альтруїстичний тип  

дослідницький тип  

лібертофільний тип 

Типи людей по домінуванню інстинкту збереження гідності: 

егофільний тип  

генофільний тип  

альтруїстичний тип  

лібертофільний тип 

дігнітофільний тип 

Об'єктивно існуюче, що з необхідністю визначає життєдіяльність 

особистості в самому широкому сенсі цього слова, це: 

Фактори психічного розвитку 

Фактори саморозвитку 
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Фактори вдосконалення 

Фактори самовдосконалення 

Фактори фізіологічного розвитку 

Те, що чинить певний вплив на індивіда, тобто зовнішні та 

внутрішні обставини, від яких залежать особливості та рівень його 

психічного розвитку: 

Передумови психічного розвитку 

Передумови фізичного розвитку 

Передумови фізіологічного розвитку 

Передумови інтелектуального розвитку 

Передумови вольового розвитку 

Дії, які приносять користь іншим людям, але не мають очевидної 

користі для людей, які їх здійснюють, це 

Просоціальна поведінка 

Асоціальна поведінка 

Конструктивна поведінка 

Виправдана поведінка 

Неконструктивна поведінка 

Навмисне заподіяння будь-якої шкоди іншим людям, це: 

Агресія 

Депресія 

Дисфункція 

Дисгармонія 

Автентичність  

Хто припустив, що агресія бере свій початок в успадкованому 

інстинкті боротьби, яким володіють як людські істоти, так і 

тварини: 

К. Лоренц 

З.Фройд 

А.Адлер 

К.Маркс 

Л.Виготський 
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Хто стверджував, що агресію породжує в основному сильне 

прагнення до смерті або інстинкт смерті (Танатос), властивий всім 

людям? 

К. Лоренц 

З.Фройд 

А.Адлер 

К.Маркс 

Л.Виготський 

Віктимна поведінка це: 

поведінка жертви 

поведінка злочинця 

поведінка хулігана 

поведінка законопослушного 

поведінка інвалідизованого 

Здатність сприймати психічний вплив з боку іншої особи або 

групи осіб, ступінь сприйнятливості до впливу, це 

Сугестивність 

Егоїзм 

Альтруїзм 

Конформізм 

Концерватизм  

Процес і результат соціального розвитку людини –  

Соціалізація 

Капітуляція 

Культивація 

Екокультивація 

Кульмінація  

Автором терміна «соціалізація» стосовно до людини є 

американський соціолог 

Ф. Г. Гідінгс 

К. Лоренц 

З.Фройд 

А.Адлер 
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К.Маркс 

Процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи 

соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна 

організація) шляхом засвоєння ним елементів культури, 

соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються 

соціально значущі риси особистості 

Соціалізація 

Капітуляція 

Культивація 

Екокультивація 

Кульмінація  

Фіксування людиною на рецепторному і підсвідомому рівнях 

особливостей життєво важливих об'єктів, що впливають на неї, це: 

Імпрінтинг 

Наслідування 

Екзистенціальний натиск 

Ідентифікація 

Ототожнення  

Дотримування якогось  прикладу, взірця. В даному випадку — 

один із шляхів довільного і, найчастіше, мимовільного засвоєння 

людиною соціального досвіду, це: 

Імпрінтинг 

Наслідування 

Екзистенціальний натиск 

Ідентифікація 

Ототожнення  

Процес неусвідомлюваного ототожнення людиною себе з іншою 

людиною, групою, взірцем, це: 

Імпрінтинг 

Наслідування 

Екзистенціальний натиск 

Ідентифікація 

Узагальнення  
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Внутрішній діалог, в якому людина роздивляється, оцінює, 

приймає або відкидає ті чи інші цінності, властиві різним 

інститутам суспільства, сім'ї, товариству ровесників, значущим 

особам тощо, це: 

Рефлексія 

Рефлекс 

Спостереження 

Самоспостереження 

Пізнання 

Передбачає стимулюючий вплив одних людей на поведінку 

інших: 

Соціальна фасилітація  

Соціальна інгібіція 

Механізм соціальної оцінки 

Наслідування 

Екзистенціальний натиск 

Психологічний ефект зворотної дії проявляється у негативному, 

гальмує вплив однієї людини на іншу: 

Соціальна фасилітація  

Соціальна інгібіція 

Механізм соціальної оцінки 

Наслідування 

Екзистенціальний натиск 

Це конформізм навпаки, прагнення будь-що-будь чинити 

всупереч позиції більшості і за всяку ціну стверджувати свою 

точку зору: 

Негативізм 

Конформізм 

Наслідування 

Соціальна фасилітація  

Соціальна інгібіція 
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Це поняття пов'язано з терміном «соціальний конформізм» тобто 

некритичне прийняття і слідування пануючим у суспільстві 

стандартам, авторитетів ідеології 

Негативізм 

Конформізм 

Наслідування 

Соціальна фасилітація  

Соціальна інгібіція 

Хто з якихось причин не пройшов процесу соціалізації, тобто не 

засвоювали, не відтворювали в своєму розвитку соціального 

досвіду, це: 

Феральні люди 

Федеральні люди 

Запущені люди 

Занедбані люди 

Знедолені люди 

Комплекс морально-психологічних рис і поведінкових проявів, 

типових для людей певного віку, певної професійної або 

культурної верстви, яка в цілому створює певний стиль життя і 

мислення тієї чи іншої вікової, професійної або соціальної групи, 

це: 

Субкультура 

Культура 

Соціум 

Група 

Макрогрупа  

Адиктивне відхилення це: 

Залежність 

Потреба 

Незалежність 

Мотив 

Авторизація  
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Поведінка, що суперечить правовим нормам, загрозливе 

соціальному порядку і добробуту оточуючих людей це: 

Антисоціальна поведінка 

Атитюд 

Конформізм 

Фанатизм 

Ігроманія  

Яка поведінка характеризується підвищеним ризиком 

самогубства? 

Суїцидальна 

Сусальна 

Модальна 

Модна 

Параноїдальна  

Дія умисного спричинення власної смерті це: 

Суїцид 

Атитюд 

Конформізм 

Консерватизм 

Установка  

Яка поведінка виступає у формі сліпої прихильності до якої-

небудь ідеї, поглядам? 

Фанатична 

Суїцидальна 

Делінквентна поведінка 

Адиктивне відхилення 

Консервативна  

Яка поведінка проявляється у вигляді безпосередньої 

відгородженості від людей і навколишньої дійсності, 

заглибленості у світ власних фантазій? 

Фанатична 

Суїцидальна 

Делінквентна поведінка 



 

63 

Адиктивне відхилення 

Аутична   

Поводження, позбавлене індивідуальності, орієнтоване виключно 

на зовнішні авторитети це: 

Конформістична поведінка 

Аутизм 

Фанатизм 

Делінквентна поведінка 

Адиктивне відхилення 

Морально-політичний термін, що позначає пристосуванство, 

пасивне прийняття існуючого порядку речей, пануючих думок і 

т.д. це: 

Конформізм 

Аутизм 

Фанатизм 

Делінквентна поведінка 

Адиктивне відхилення 

Яка поведінка управляється почуттям власної грандіозності? 

Нарцисична 

Конформізм 

Аутизм 

Фанатизм 

Делінквентна поведінка 

Ідеалізація власного Я, прагнення справляти враження 

бездоганної істоти - розумної, красивої, довершеної, а також 

ненаситний пошук підтримки цієї ілюзії оточенням, це: 

Нарцисизм 

Конформізм 

Аутизм 

Фанатизм 

Делінквентна поведінка 

Система дій, спрямована на усунення чи зведення до мінімуму 

негативних переживань (відчуття тривоги, невпевненості, вини, 
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дискомфорту тощо) і втрат, які можуть травмувати особиситість, 

це: 

Захист від маніпулювання 

Захист від поганого настрою 

Захист від чужого 

Захист психологічний 

Всі відповіді правильні 

Для ефективного захисту від маніпулятивного психологічного 

впливу варто знати особливості механізмів психічного 

відображення людини, а саме: з відчуттям пов’язані такі ефекти: 

ефект стартової уваги. 

ефект “засліплення кумиром”. 

ефект різкої зміни ролей. 

ефект критичної точки 

ефект потискання руки 

всі відповіді правильні 

Якому ефекту, який має місце за маніпулятивного впливу, 

належить таке тлумачення? Більшість людей позитивно сприймає 

тверде, впевнене рукостискання, що супроводжується поглядом в 

очі. 

ефект стартової уваги. 

ефект “засліплення кумиром”. 

ефект різкої зміни ролей. 

ефект критичної точки 

ефект потискання руки 

Якому ефекту, який має місце за маніпулятивного впливу, 

належить таке тлумачення? Дослідження показали, що приблизно 

о 19 годині нервово-психічний стан людини стає нестійким, що 

може виявитися в надмірній запальності та дратівливості. 

ефект стартової уваги. 

ефект “засліплення кумиром”. 

ефект різкої зміни ролей. 

ефект критичної точки 



 

65 

ефект потискання руки 

Якому ефекту, який має місце за маніпулятивного впливу, 

належить таке тлумачення? Миттєвий перехід від дружелюбності 

до невмотивованої ворожості може спричиняти розгубленість, 

заціпеніння, страх і навіть емоційний шок. 

ефект стартової уваги. 

ефект “засліплення кумиром”. 

ефект різкої зміни ролей. 

ефект критичної точки 

ефект потискання руки 

Якому ефекту, який має місце за маніпулятивного впливу, 

належить таке тлумачення? Спілкуючись із відомою людиною 

(кумиром), співрозмовник здебільшого чує лише те, що очікував 

почути, а тому іншу, “нехарактерну” для свого ідола, інформацію 

пропускає повз вуха або сприймає неправильно. 

ефект стартової уваги. 

ефект “засліплення кумиром”. 

ефект різкої зміни ролей. 

ефект критичної точки 

ефект потискання руки 

Якому ефекту, який має місце за маніпулятивного впливу, 

належить таке тлумачення? У комунікативному акті людина 

уважно слухає інших 10-15 секунд, а відтак починає міркувати, 

що б їй сказати, додати до предмета розмови. 

ефект стартової уваги. 

ефект “засліплення кумиром”. 

ефект різкої зміни ролей. 

ефект критичної точки 

ефект потискання руки 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Для людини важливо чути власне ім’я. Тому 

якщо вона зрозуміла, що її ім’я забули, для неї це сигнал (натяк), 

що вона байдужа співбесіднику. 
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ефект імені 

ефект гри на амплітуді емоцій 

ефект лівого вуха 

ефект віддзеркалення емоцій. 

ефект контакту очей 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Практика спілкування показує, що людей, 

охоплених раптовим гнівом, легше розсмішити, ніж якщо вони 

перебувають у звичайному настрої. У такий спосіб легко 

нейтралізувати конфлікт і захиститися від маніпулятивної агресії. 

ефект імені 

ефект гри на амплітуді емоцій 

ефект лівого вуха 

ефект віддзеркалення емоцій. 

ефект контакту очей 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Коли маніпулятор намагається вплинути на 

почуття людини, то говорить їй переважно в ліве вухо, на логіку – 

в праве. 

ефект імені 

ефект гри на амплітуді емоцій 

ефект лівого вуха 

ефект віддзеркалення емоцій. 

ефект контакту очей 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Віддзеркалення емоцій партнера по 

спілкуванню створює сприятливі умови для взаєморозуміння й 

гарантує успіх у комунікативному акті. 

ефект імені 

ефект гри на амплітуді емоцій 

ефект лівого вуха 

ефект віддзеркалення емоцій. 

ефект контакту очей 
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Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Постійний контакт очима зі співрозмовником 

дає змогу не лише підтримувати, а й активно стимулювати діалог. 

ефект імені 

ефект гри на амплітуді емоцій 

ефект лівого вуха 

ефект віддзеркалення емоцій. 

ефект контакту очей 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Жінки добре розрізняють звуки високої частотиі 

чують значно краще за чоловіків. Це зумовлено материнським 

інстинктом, який запрограмований на дитячий крик та на будь-

який звук, що асоціюється з появою (очікуванням) зовнішньої 

загрози. Жіночий мозок має здатність розрізняти звуки, 

диференціювати їх за категоріями й адекватно реагувати на кожен 

із них. Саме тому жінка, на відміну від чоловіка, розмовляє, не 

звертаючи уваги на будь-який шум, оскільки він їй не заважає. 

Вона володіє високою чутливістю при розпізнаванні змін у 

тональності й гучності голосу, що дає їй змогу миттєво помічати 

зміну емоцій у співрозмовників. Гострий слух, на думку фахівців, 

лежить в основі феномену “жіноча інтуїція”. Саме завдяки йому 

жінка може вгадати (прочитати між рядками) приховане значення 

вимовленої фрази. 

ефект жіночого слуху 

ефект ланцюга 

ефект ідентичності 

ефект резонатора 

ефект хибного консенсусу 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Фахівці стверджують, що сприймання 

відбувається послідовно й має поелементний характер. Свідоме 

сприйняття характеризується зміщенням уваги на інші об’єкти. 

Послідовність, у якій один елемент змінює інший, відносно 
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вільна, але не довільна. Вона залежить принаймні від трьох 

факторів: попереднього досвіду людини, емоційної реакції на 

присутність певних елементів у промові (тексті, зображенні) та 

запропонованих для сприймання композиційних особливостей. 

ефект жіночого слуху 

ефект ланцюга 

ефект ідентичності 

ефект резонатора 

ефект хибного консенсусу 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Людина, як правило, позитивно ставиться до 

тих співбесідників, які поділяють її погляди та однаково з нею 

оцінюють і сприймають інших людей. 

ефект жіночого слуху 

ефект ланцюга 

ефект ідентичності 

ефект резонатора 

ефект хибного консенсусу 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Емоційні люди очікують від співрозмовника не 

стільки поради, як співчуття, чуттєвого резонансу. Саме тому в 

спілкуванні з ними для взаєморозуміння інколи достатньо лише 

дотику руки. 

ефект жіночого слуху 

ефект ланцюга 

ефект ідентичності 

ефект резонатора 

ефект хибного консенсусу 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Значна частина людей переконана, що їх 

оточення думає та відчуває так само, як і вони, й має такі самі 

погляди. 

ефект жіночого слуху 
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ефект ланцюга 

ефект ідентичності 

ефект резонатора 

ефект хибного консенсусу 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Звичайне кивання головою сприймається 

співрозмовником як схвалення, а нейтральні слова (“звичайно”, 

“зрозуміло” тощо) дедалі більше стимулюють його активність. 

ефект схвалення 

ефект “помилки відповідності” 

ефект “синдрому влади” 

ефект “надмірної балакучості” (зради) лівої руки. 

ефект власної персони. 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Оснований на схильності пояснювати дії чи 

поведінку інших людей, зважаючи тільки на притаманні їм риси 

характеру, цілком ігноруючи обставини, ситуативні чинники. 

ефект схвалення 

ефект “помилки відповідності” 

ефект “синдрому влади” 

ефект “надмірної балакучості” (зради) лівої руки. 

ефект власної персони. 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Просування щаблями влади дедалі більше 

звужує коло дружніх контактів і притуплює гостроту сприймання 

співрозмовника. 

ефект схвалення 

ефект “помилки відповідності” 

ефект “синдрому влади” 

ефект “надмірної балакучості” (зради) лівої руки. 

ефект власної персони. 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Дослідження показують, що жести лівою рукою 
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можуть видавати нещирість співрозмовника. Це зумовлено тим, 

що права рука більшості людей розивнутіша, тому краще 

управляється та контролюється свідомістю. Натомість ліва – менш 

розвинена й до того ж керована правою півкулею мозку, виконує 

команди підсвідомості, у такий спосіб видаючи потаємні задуми 

людини. Жестикулювання лівою рукою є певним сигналом спроби 

увести в оману або неконтрольованого свідомістю 

демонстрування недружньої позиції. 

ефект схвалення 

ефект “помилки відповідності” 

ефект “синдрому влади” 

ефект “надмірної балакучості” (зради) лівої руки. 

ефект власної персони. 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Як правило, більшість людей незалежно від 

теми бесіди схильні говорити про себе відкрито (приховано) з 

будь-яким співрозмовником: одні для підтвердження свого 

статусу, інші – для апробації “чи можна (варто) рухатися далі”, 

треті – для з’ясування “чого я вартий”. 

ефект схвалення 

ефект “помилки відповідності” 

ефект “синдрому влади” 

ефект “надмірної балакучості” (зради) лівої руки. 

ефект власної персони 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Зміст фраз, які містять понад 13 слів (за іншими 

даними – 7), свідомість здебільшого не сприймає. 

ефект кількості слів 

ефект швидкості мовлення 

ефект імітації 

ефект неправильного (неадекватного) використання мови 

ефект “критичного (магічного) слова” 
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Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Адекватне сприйняття мовлення можливе лише 

за швидкості не більше 2,5 слів на секунду. 

ефект кількості слів 

ефект швидкості мовлення 

ефект імітації 

ефект неправильного (неадекватного) використання мови 

ефект “критичного (магічного) слова” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Пересічний співрозмовник чує й розуміє значно 

менше, ніж він хоче й намагається показати. 

ефект кількості слів 

ефект швидкості мовлення 

ефект імітації 

ефект неправильного (неадекватного) використання мови 

ефект “критичного (магічного) слова” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Будь-яке емоційне збудження (крім 

співпереживання) зазвичай істотно ускладнює комунікативний 

акт. 

ефект фонової емоції 

ефект швидкості мовлення 

ефект імітації 

ефект неправильного (неадекватного) використання мови 

ефект “критичного (магічного) слова” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Неправильне використання мови істотно знижує 

рівень сприймання, негативно впливає на комунікативний акт 

(пишномовні фрази викликають сміх, банальні – дратують, 

неправильна лексика, наголоси тощо – утруднюють сприйняття, 

відволікають від суті, налаштовують на іронічне ставлення до 

джерела інформації). 

ефект фонової емоції 
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ефект швидкості мовлення 

ефект імітації 

ефект неправильного (неадекватного) використання мови 

ефект “критичного (магічного) слова” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? У більшості людей є певні критичні слова, 

озвучення яких впливає на психіку так, що об’єкт різко змінює 

поведінку, раптово збуджується, стає неуважним і втрачає інтерес 

до подальшого спілкування. 

ефект фонової емоції 

ефект швидкості мовлення 

ефект імітації 

ефект неправильного (неадекватного) використання мови 

ефект “критичного (магічного) слова” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Для того, щоб партнер зміг сприйняти 

інформацію, необхідно постійно повторювати йому ключові 

думки та положення. 

ефект повторення 

ефект “заміни слів” або “запрошення на роль іншого актора” 

ефект “мозаїки” 

ефект перевантаження інформацією 

ефект безпаузного мовлення 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Думка змінюється залежно від слів, якими її 

передають. 

ефект повторення 

ефект “заміни слів” або “запрошення на роль іншого актора” 

ефект “мозаїки” 

ефект перевантаження інформацією 

ефект безпаузного мовлення 
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Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Одні й ті само слова змінюють смисл залежно 

від їхнього місця в реченні 

ефект повторення 

ефект “заміни слів” або “запрошення на роль іншого актора” 

ефект “мозаїки” 

ефект перевантаження інформацією 

ефект безпаузного мовлення 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Великий обсяг інформації, як правило, не 

стільки допомагає краще зорієнтуватися в ситуації, скільки 

дезорієнтує, збиває з пантелику й перешкоджає адекватному 

аналізу та прийняттю правильного рішення. 

ефект повторення 

ефект “заміни слів” або “запрошення на роль іншого актора” 

ефект “мозаїки” 

ефект перевантаження інформацією 

ефект безпаузного мовлення 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Людина перестає усвідомлюватися фразу, 

вимовлену без паузи довше 5-6 секунд. 

ефект повторення 

ефект “заміни слів” або “запрошення на роль іншого актора” 

ефект “мозаїки” 

ефект перевантаження інформацією 

ефект безпаузного мовлення 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? При імпульсивному, емоційному реагуванні 

зазвичай людина сприймає не більше третини інформації, яку 

хоче донести партнер по комунікації. Цей ефект зумовлений тим, 

що стрес, збудження максимально стимулюють мобілізацію 

резервів організму для відповіді на зовнішній виклик (викидання в 

кров адреналіну, активізація дихання й пульсу тощо). Побічним 
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ефектом цієї мобілізації є блокування “вже непотрібної” роботи 

мозку, що може поглинати “зайву” енергію. 

ефект необ’єктивності 

ефект блокування мозку емоцією 

ефект терезів 

ефект реакції на аргумент 

ефект прагматизму 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Люди переважно перебільшують інформаційну 

цінність подій та фактів, які підтверджують їхню позицію, думку, 

й ігнорують, недооцінюють інформацію, що їм суперечить. 

ефект необ’єктивності 

ефект блокування мозку емоцією 

ефект терезів 

ефект реакції на аргумент 

ефект прагматизму 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Найчастіше при оцінюванні ситуації та 

прийнятті рішень людина дотримується принципу “хай друзям у 

всьому щастить, але не більше, ніж мені”. 

ефект необ’єктивності 

ефект блокування мозку емоцією 

ефект терезів 

ефект реакції на аргумент 

ефект прагматизму 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Як правило, людина спершу реагує на суть 

аргументу, а не на його якість і достовірність. Характерно, що 

часто до перевірки істинності звинувачення, висловленого в 

аргументі (особливо якщо він належить авторитетній особі), не 

вдаються – події розгортаються далі, хоча бодай частково під 

впливом висловлювань і змінюють траєкторію. 

ефект необ’єктивності 
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ефект блокування мозку емоцією 

ефект терезів 

ефект реакції на аргумент 

ефект прагматизму 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Ставлення до співрозмовника часто залежить 

від того, чи може він розв’язати або допомогти розв’язати 

проблеми партнера по спілкуванню. 

ефект необ’єктивності 

ефект блокування мозку емоцією 

ефект терезів 

ефект реакції на аргумент 

ефект прагматизму 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Особи, які мають схильність до самоаналізу, 

погано розуміють тих, хто не замислюється над своїм внутрішнім 

світом. 

ефект “незбігання шаблонів” 

ефект переконання 

ефект мутації 

ефект мотиваційної схильності до неправди (спотворення 

інформації) 

ефект “ранок мудріший за вечір” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Будь-яка переконуюча інформація спрацьовує, 

якщо її адресат особисто зацікавлений у цьому й жодний фактор 

не відвертає його увагу. 

ефект “незбігання шаблонів” 

ефект переконання 

ефект мутації 

ефект мотиваційної схильності до неправди (спотворення 

інформації) 

ефект “ранок мудріший за вечір” 
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Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Вчені стверджують, що від 80 до 85 % чоловіків 

мають переважно чоловічий тип мислення, а у 15-20 % він певною 

мірою фемінізований, при цьому 10 % жінок притаманний 

чоловічий тип мислення. 

ефект “незбігання шаблонів” 

ефект переконання 

ефект мутації 

ефект мотиваційної схильності до неправди (спотворення 

інформації) 

ефект “ранок мудріший за вечір” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Дослідження мотивів спотворення інформації 

показали, що: а) приблизно 55 % людей вдаються до брехні, щоб 

“зберегти обличчя”; б) до 22 % говорять неправду для уникнення 

можливого конфлікту й збереження стабільних, налагоджених 

стосунків; в) близько 10 % осіб використовують неправду для 

управління соціальними процесами; г) 3 % удаються до брехні, 

щоб досягти влади. 

ефект “незбігання шаблонів” 

ефект переконання 

ефект мутації 

ефект мотиваційної схильності до неправди (спотворення 

інформації) 

ефект “ранок мудріший за вечір” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Під час сну активізуються глибинні процеси 

головного мозку. Нічний цикл сну має п’ять стадій, у процесі 

кожної з яких здійснюється структуризація думок і пам’яті людей. 

На різних стадіях роботи головного мозку відбувається процес 

аналізу накопичених фактів і досвіду, їхнього зіставлення. Як 

наслідок, на ранок людина прокидається з готовим свіжим 

рішенням. 



 

77 

ефект “незбігання шаблонів” 

ефект переконання 

ефект мутації 

ефект мотиваційної схильності до неправди (спотворення 

інформації) 

ефект “ранок мудріший за вечір” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Практика свідчить, що мислення (інтелект) 

найкраще працює тоді, коли людина сидить, гірше – коли стоїть, 

слабо – коли лежить. 

ефект пози 

ефект “конфлікту поколінь” 

ефект фільтрування інформації 

ефект вибірковості пам’яті 

ефект зниження точності пам’яті під впливом зростання обсягу 

знань 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Літні люди найкраще мислять уранці, молоді – 

увечері. 

ефект пози 

ефект “конфлікту поколінь” 

ефект фільтрування інформації 

ефект вибірковості пам’яті 

ефект зниження точності пам’яті під впливом зростання обсягу 

знань 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? У процесі комунікативного акту людина, як 

правило, висловлює 80 % тієї інформації, яку хоче повідомити, а її 

співрозмовники сприймають лише 70 %, розуміють – 60 %, а 

запам’ятовують – від 10 до 25 %. 

ефект пози 

ефект “конфлікту поколінь” 

ефект фільтрування інформації 
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ефект вибірковості пам’яті 

ефект зниження точності пам’яті під впливом зростання обсягу 

знань 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Пам’ять людини здатна зберегти до 90 % 

інформації про те, що вона робить, 50 % – що бачить, і лише 10 % 

– що чує. 

ефект пози 

ефект “конфлікту поколінь” 

ефект фільтрування інформації 

ефект вибірковості пам’яті 

ефект зниження точності пам’яті під впливом зростання обсягу 

знань 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Дослідження показали, що п’ятирічні діти 

запам’ятовують у чотирирази більше деталей отриманої 

інформації, ніж дорослі. 

ефект пози 

ефект “конфлікту поколінь” 

ефект фільтрування інформації 

ефект вибірковості пам’яті 

ефект зниження точності пам’яті під впливом зростання обсягу 

знань 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Пересічна людина здатна через кілька десятків 

секунд точно відтворити в середньому від 5 до 9 одиниць 

інформації, з якою її ознайомлювали один раз. 

ефект обмеженості обсягу короткочасної пам’яті 

ефект актуальності інформації 

ефект “зустрічі за одягом” 

ефект останнього слова 

ефект домінування “першого враження” над “останнім словом” 
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Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Звичайна людина утримує в пам’яті не більше 

чверті того, що вона почула кілька днів тому. 

ефект обмеженості обсягу короткочасної пам’яті 

ефект актуальності інформації 

ефект “зустрічі за одягом” 

ефект останнього слова 

ефект домінування “першого враження” над “останнім словом” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Інформації (звістці), отриманій першою, значно 

більше довіряють, ніж усім наступним. Якщо в пам’яті суб’єкта 

взагалі немає інформації про предмет розмови, то надалі 

сприйняття останньогозначною мірою визначатиметься змістом 

першого враження (повідомлення) про нього. 

ефект обмеженості обсягу короткочасної пам’яті 

ефект актуальності інформації 

ефект “зустрічі за одягом” 

ефект останнього слова 

ефект домінування “першого враження” над “останнім словом” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Найкраще людині запам’ятовується станню 

частину інформації, дещо гірше – першу, середню – найчастіше 

забуває. 

ефект обмеженості обсягу короткочасної пам’яті 

ефект актуальності інформації 

ефект “зустрічі за одягом” 

ефект останнього слова 

ефект домінування “першого враження” над “останнім словом” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Останнє слово може істотно знизити ефект 

попереднього повідомлення (першого враження) Якщо остаточне 

рішення приймається через деякий час, то перше враження знову 

може домінувати. 
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ефект обмеженості обсягу короткочасної пам’яті 

ефект актуальності інформації 

ефект “зустрічі за одягом” 

ефект останнього слова 

ефект домінування “першого враження” над “останнім словом” 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Можливість, активність сприйняття значною 

мірою залежить від того, чи знайде отримана інформація відгук 

(підґрунтя) в пам’яті людини, пробуджуючи спогади та асоціації. 

ефект відгуку (асоціації) 

ефект “старого знайомого” 

ефект годинника 

ефект перерваної дії 

ефект останнього слова 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Те, що є цілком новим для партнера по 

комунікативному акту й абсолютно не дотичне до його знань, 

досвіду та повсякденної практики, переважно не викликає в нього 

особливого інтересу, і навпаки, чим більше співбесідник знає про 

предмет розмови, тим більше його цікавлять деталі, подробиці та 

нюанси. Чим краще людина розуміє й усвідомлює предмет бесіди, 

тим легше запам’ятовує інформацію, одержану в процесі 

комунікативного акту. 

ефект відгуку (асоціації) 

ефект “старого знайомого” 

ефект годинника 

ефект перерваної дії 

ефект останнього слова 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Найкраще пам’ять працює між 8-12 годинами та 

після 21 години, найгірше – по обіді. 

ефект відгуку (асоціації) 

ефект “старого знайомого” 
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ефект годинника 

ефект перерваної дії 

ефект останнього слова 

Якому ефекту, що має місце за маніпулятивного впливу, належить 

таке тлумачення? Дослідження і практика показують, що 

перервані з якихось причин дії люди запам’ятовують удвічі краще, 

ніж закінчені. 

ефект відгуку (асоціації) 

ефект “старого знайомого” 

ефект годинника 

ефект перерваної дії 

ефект останнього слова 

Специфіка захисту від маніпулювання полягає в захисті права 

особи (колективу, суспільства) на вільне (без зовнішнього тиску 

та впливу) волевиявлення стосовно чинної форми правління, 

структур офіційної влади, політичних сил тощо. Такий захист 

може здійснюватися на таких рівнях: 

захист цілісності “Я” 

підтримання позитивного Я-образу в міжособистісній взаємодії 

захист цілісності групи у відповідь на внутрішню загрозу розпаду 

захист цілісності групи від руйнування факторів міжгрупової 

взаємодії 

всі відповіді правильні 

Якій формі захисних механізмів психіки належить таке 

визначення: вербалізація на перший погляд логічних думок та 

висновків для неправдивого пояснення, виправдання своїх невдач; 

знаходження помилкових, але прийнятних для особи пояснень, які 

б виправдовували її вчинки? 

Раціоналізація 

Витиснення 

Заперечення 

Сублімація 

Проекція 
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Якій формі захисних механізмів психіки належить таке 

визначення: повернення за умов стресу до менш складних, менш 

структурно впорядкованих і менш розчленованих способів 

реагування, до типів поведінки, характерних для дитинства? 

Регресія  

Витиснення 

Заперечення 

Сублімація 

Проекція 
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10. Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка,6). 

URL: http://www.libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44). URL: http://www.cbc.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). 

URL:http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні 

ресурси у цифровому репозиторії) 

5. Психологічний сайт. URL:http://www.syntone-

spb.ru/library/books/content/1068.html?current_book_page=all 

6. Волков Е. Обманы вокруг нас. Московский психологический 

журнал. 2004. № 1. URL: 

http://magazine.mospsy.ru/nomer1/obman.shtml   

7. Кара-Мурза С. Г. Маніпуляція свідомістю. URL:www.kara-

murza.ru/manipul.htm.  

8. Подборка о суггестивных методах. URL: 
http://vm.msun.ru/Art_school/ Sugestiv.htm   
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