
Навчальний план авторських курсів з вивчення психології: 

“Прикладна психологія в конкретних життєвих ситуаціях на кожний день”, 
професора кафедри психології та соціології Калениченка Р.А., кандидата психологічних наук, доцента 
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 Модуль №1. Психологія впливів: приховане управління, маніпулювання і захист від них 8 4 5 5 

1.1 Використання психології впливів в життєвих ситуаціях. (Закономірності високоефективного психологічного впливу. Види 

психологічних впливів, які можна використовувати у різних життєвих ситуаціях (визначення і засоби впливу). 

Способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей, зокрема і метод позитивних відповідей Сократа).  

2  1 1 

1.2 Психологічні основи прихованого управління. (Експлуатація потреб людини. Використання людських слабкостей. Використання 

особливостей психіки. Використання стереотипів. Особливості написання скриптів та алгоритмів при підготовці до впливу.) 

2  1 1 

1.3 Технологія прихованого управління. (Одержання важливої інформації про адресата впливу. «Читання» обличчя і голосу». 

Пантоміміка. Мішені й приманки. Атракція. Примушування до дії. Психологія впливів на людей починається з Д.Карнегі.) 

2 2 1 1 

1.4 Захист від прихованого управління і маніпулювання. (Захисні процедури. Трансактний аналіз і прогноз спілкування.)  2 1 1 

1.5 Прихований вплив у нашому житті. (Приховане управління і маніпулювання в колективі. Вплив формального і неформального 

лідера. Підлеглі управляють керівниками. Приховане управління підлеглими. Маніпулювання підлеглими. Маніпулювання 

зборами. Маніпулювання покупцями й продавцями. Прихований вплив − зброя відомих політиків.) 

2  1 1 

 Модуль №2. Психологія відомих ситуацій (приклади зі світової історії) 4 4 3 3 

2.1 Психологічні принципи та хитрощі поведінки з людьми (26 психологічних принципів і хитрощів). 2  1 1 

2.2 Психологічні закони або те, що не може бути, але є (25 психологічних законів). 2   1 

2.3 Психологічні феномени й суперечливі пориви душі (23 психологічних феномени).  2 1  

2.4 Психологічні ефекти або явища, які зачаровують (35 психологічних ефектів і явищ).  2 1 1 

 Модуль №3. Сімейна психологія – психологія у відносинах 6 4 4 3 

3.1 Любов, закоханість і сім’я. (Закономірності й парадокси. Що робить людей рідними. Секрети сімейного спілкування. Прості 

секрети безконфліктності. Мистецтво домовлятися. Психологія міжособистісних стосунків. Секрети привабливості. Як не зіпсувати 

майбутнє своєї дитини. Список, який спасає шлюб (відносини)). 

2  1 1 

3.2 З ким і як будувати сім’ю – практичне керівництво. (Вибір чоловіка або дружини та фактори ризику при вступі в шлюб. 

Задоволеність шлюбом і подружня сумісність. Наука сімейного співіснування. Коли обидва винні. Таємниці сімейного спілкування.) 

2 2 2 1 

3.3 Прихований вплив у стосунках між жінкою і чоловіком. (Як вдало вийти заміж (одружитися). Маніпулювання в сім’ї. Чому 

зраджують чоловіки (жінки)? Вікові кризи у чоловіків і жінок, сімейні кризи: як з ними впоратися. Поради мудрої бабусі онуці). 

2 2 1 1 

 Модуль №4. Ефективні прийоми використання прихованих ресурсів особистості для досягнення життєвих цілей 6 4 4 4 

4.1 Тайм-менеджмент: де взяти час, якого не вистачає. Принцип Парето. Ефективні правила організованої людини. Як побороти  

прокрастинацію (відкладання неприємних рішень та справ на майбутнє). Як зарядитися чудовим настроєм на цілий день.  

2  1 1 

4.2 Психологія творчості і креативу. (Методи активізації творчого мислення. Тренінг творчого мислення.) 1 1 1 1 

4.3 Прийняття рішень за допомогою інтуїції. Способи стимулювання інтуїції. Як підключити сновидіння до вирішення проблем. 1 1 1 1 

4.4 Як підняти собі настрій. Поради психолога. Тренінг дотепності і гумору. 2  1 1 

4.5 Сила корисних звичок. Шкідливі звички: як їх позбутися. П’ять топ способів прокинутися без допомоги кави.  1   

4.6 Як протидіяти стресам. Попередження розладів. Етапи внутрішньої роботи з соромом.  1   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE


 Модуль №5. Психологія кар’єри:  планування, реалізація, запобігання невдачам і досягнення успіху 6 4 4 5 

5.1 Соціально-психологічні аспекти індивідуальної кар’єри. 16 основних психологічних прийомів на кожний день. 2    

5.2 Визначення ціннісних орієнтацій, інтересів і професійної спрямованості. Кар’єрна орієнтація.  1 1 1 

5.3 Самооцінка вольових якостей. Цілеспрямованість до успіху. Задоволення працею.  1 1 1 

5.4 Ділова кар’єра: планування й реалізація. Поради психолога щодо працевлаштування. Психологія багатства та бідності — основні 

відмінності. Як змінити психологію бідності на психологію багатства. 

2    

5.5 Як стати лідером. Визначення управлінських здібностей і обмежень (“недорозвинутих здібностей”).   1 1 1 

5.6 Ділове спілкування, переговори. (Створення бажаної обстановки. Техніка самоподачі. Використання законів риторики. 

Приховане управління і маніпулювання партнерами. Особливості підготовки до реалізації впливу на поведінку учасників 

переговорів та на їх результат. Написання скриптів для здійснення маніпулювання учасниками переговорів). 

1   1 

5.7 Практичні рекомендації щодо запобігання невдачам і досягнення успіху. (Мистецтво кар’єри за Сунь Цзи і Гарі Гіліарді та 

мистецтво керувати собою за В.П. Шейновим. Поради Джона Роберта Паркінсона та Дейла Карнегі. 31 закон кар’єрного росту за 

Георгієм Огарьовим і опис шляху до успіху в бізнесі за Грехем Скотт. Досягнення успіху за Наполеоном Хіллом та Г.В. Щокіним. 

Поради Олеся Тимофєєва (Genius Marketing). Модель балансу Носсрата Пезешкіана – інструмент допомоги і самодопомоги). 

1 1  1 

 Підсумковий контроль (залік)   1  

 Всього 30 20 20 20 

Слухачі по закінченню навчання складають залік і отримують свідоцтво про закінчення курсів  
 

Термін навчання  3 місяці  –  2-3 заняття на тиждень з 20-го лютого 2018 року після оплати.  

Отримуємо  70 годин  аудиторних занять  (15 лекцій + 10 практичних занять+10 семінарів)  + 20 годин індивідуальної роботи 

(наративної терапії і рекомендацій) професійного психолога  за 510 грн.  / 90 годин  = всього 5 грн. 66 коп. за 1 годину 

Питання за тел.: 050-385-71-87, 098-089-78-29, 063-385-71-87 (Калениченко Руслан Арсенович). 
Вдосконалений курс “Прикладної психології в конкретних життєвих ситуаціях на кожний день” проводиться професором 

кафедри психології та соціології Калениченком Р.А, кандидатом психологічних наук, доцентом у формі майстер-класів, які формують 

досвід, на основі психології відомих ситуацій та наративних історій про інших чи про себе. Відвідування курсів надасть кожному 

можливість скористатися розробленими відомими психологами можливими варіантами (моделями) поведінки людини в типових 

ситуаціях (шляхом демонстрації у стилі Дейла Карнегі, В.П. Шейнова, М.І. Козлова, П.С. Таранова). Ви научитесь  писати для себе 

скрипти та складати алгоритми для здійснення психологічного впливу. Отримаєте електронну бібліотеку за темами курсів. 

Ці майстер-класи – свого роду добровільна передача набутих майстром за 28 років праці в практичній та прикладній психології 

знань, принципів, досвіду з використанням елементів наративної та короткотермінової терапії, сфокусованих на рішенні. Набуті під 

час відвідування  курсу знання, навички та уміння допоможуть ефективно запобігати невдач і досягати успіху. 

Під час відвідування занять кожен з Вас знайде, цілий арсенал психологічних засобів, способів, методів і прийомів, за 

допомогою яких краще розумієш себе та впливаєш на партнерів по ітерсуб’ектній взаємодії. І це все з тонким хитромудрим гумором, 

цікавими притчами і легендами, наведеними думками найвідоміших і знаменитих людей щодо зазначених ситуацій.  
 

Психологічні принципи, закони, феномени, ефекти та хитрощі, які підібрані для Вас в курсі,  – це особливості міжособистісної 

взаємодії, механізми, що ефективно приводять в дію будь-які людські взаємини в офіційній і неофіційній обстановці. 

https://www.youtube.com/channel/UChLtQS6H5OeNu_nb3hDG6nw

