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Мета – навчити студентів забезпечувати інформаційно-психологічну 

безпеку особистості і соціальних груп в Інтернет-середовищі за рахунок 

застосування науково-обґрунтованих методів і засобів психології для 

формування культури особистої інформаційної безпеки у дітей, підлітків і 

дорослих. 

 

Завдання: 

‒ ознайомитися з особливостями цифрового середовища, його 

впливу на психіку окремої людини; 

‒ розуміти психічні явища, психологічні проблеми у кіберпросторі; 
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‒ вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культурні, гендерно-вікові соціально-психологічні 

відмінності (взаємодія з кібер субкультурами);  

‒ розуміти етичні дилеми з опорою на норми закону та 

загальнолюдські цінності (кібернебезпека, кіберзлочини, кібербулінг, тощо); 

‒ здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків у 

мережі Інтернет; 

‒ здатність оволодівати сучасними знаннями та навичками в області 

науко-практичної комунікації (самомаркетінг в соціальних мережах, 

спілкування з різними соціальними групами, тощо), діагностики та допомоги 

у цифровому середовищі (фаббінг, кібермобінг, сталкінг, тощо); 

‒ здатність використовувати сучасні технології та психологічні 

знання для особистісного та професійного самовдосконалення. 

 

Загальні компетентності, які будуть сформовані у здобувача вищої 

освіти в результаті опанування дисципліни: 

‒ здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

‒ здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність 

‒ бути критичним і самокритичним; здатність приймати 

обґрунтовані рішення; 

‒ здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

‒ навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в 

команді; цінування та повага різноманітності та мультикультурності;  

‒ здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

‒ здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
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