
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Кафедра психології управління 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Вченою радою ДЗВО «УМО» 

Протокол № 2 від 29.01.2020 р. 

Голова Вченої ради ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

 

________________Кириченко М.О.  

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 

 
РОБОЧА ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни  

(шифр за ОПП – ПП3) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 053 Психологія 

Спеціалізація / Освітньо-наукова програма: Психологія особистіс-

ного, соціального та організаційного розвитку 

 

 

Київ - 2020



Психологія сучасного інформаційного простору  

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія сучасного 

інформаційного простору» для здобувачів вищої освіти третього третього 

(освітньо-наукового) рівня спеціальності 053 «Психологія», освітньо-наукової 

програми «Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку» 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:  

О. І. Бондарчук, д. психол. наук, професор 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри 

психології управління ЦІППО УМО  

«05» вересня 2016 року, протокол № 7 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 «07» вересня 2016 року, протокол № 9 

 

Програму скориговано, затверджено та пролонговано 

рішеннями Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: 

на 2017 р. (протокол № 13 від 21.12.2016 р.);  

на 2018 р. (протокол № 9 від 20.12.2017 р.); 

на 2019 р. (протокол № 9 від 19.12.2018 р.) ; 

рішенням Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 

на 2020 р. (протоколами № 2 від 29.01.2020р. та №4 від 18.03.2020 р.), 

 



Психологія сучасного інформаційного простору  

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, відпові-

дних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 Психоло-

гія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та організаційно-

го розвитку 

Рік підготовки 

ІІ 

Семестр 

ІІІ, ІV 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – екзамен 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології (ЗК2), дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, 

міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями (СК3), толерувати 

невизначеність і доводити унікальність власного наукового пошуку в умовах інформаційного 

/цифрового суспільства (СК5). 

Заплановані результати навчання: 

1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності та інформаційно-комунікаційних 

(цифрових) технологій (РН1), зокрема: 

 уміти використовувати інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології у науковому 

пошуку;  

 знати психологічні закономірності перетворення сигналів довкілля в інформацію; 

 виявляти здатність до пошуку, оброблення та критичного аналізу інформації у сфері 

психології з різних інформаційних джерел; 

 працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також на-

укометричними платформами (зокрема, Web of Science, Scopus та ін.); 

2. Уміти полілогічно взаємодіяти із широкою науковою спільнотою та громадськістю з 

проблематики дослідження (РН4), зокрема: 

 знати і враховувати у спілкуванні психологічні проблеми та переваги взаємодії в вірту-

альному інформаційному просторі; 

 виявляти вміння конструктивного спілкування у формальних та неформальних науко-

вих та освітніх спільнотах в інформаційному просторі; 

3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерант-

ності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8), зокрема: 

 дотримуватися етичних норм психолога у науковій / практичній діяльності в інформа-

ційному просторі; 

 уміти презентувати результати власного наукового пошуку відповідно до норм профе-

сійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній ді-

яльності. 
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4. Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем в 
умовах невизначеності та соціальної напруженості (РН10), зокрема:  

 демонструвати здатність до розпізнавання та протистояння маніпулятивним впливам 
суб’єктів інформаційного простору; 

 уміти толерувати невизначеність і відстоювати власну позицію щодо напряму науково-

го пошуку в умовах інформаційного /цифрового суспільства. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні підходу до дослідження інформації та інформа-

ційного простору  
 

Тема 1. Інформація як предмет наукового дослідження. 

Основні підходи до дослідження і тлумачення сутності інформації. Дуалізм як відмітна 

особливість інформації від інших об’єктів природи та суспільства. Властивості інформації. 

Види інформації. 

Інформація, дані, знання: співвідношення понять. Формування даних як основи для ви-

лучення інформації. Трансформація зареєстрованих сигналів від довкілля й опублікованих да-

них в особистісні знання. Розуміння як результат смислового опрацювання суб’єктом інфор-

мації на основі репрезентації. Знання як організована інформація, що передбачає зберігання, 

інтеграцію та організацію інформації в пам’яті. Інтерпретація інформації як отримання певно-

го значення та смислу. 

Інформаційно-пошукова діяльність особистості. Пошук та знаходження необхідної ін-

формації через різноманітні джерела для вирішення особистісно значущих проблем. 

Література:[ 1; 3; 4; 14; 19; 23; 30]. 
 

Тема 2. Основні теоретичні концепти й практики у дослідженні інформаційного 

простору. 

Місце інформації як інтелектуального ресурсу в інформаційному суспільстві й суспіль-

стві знань. Концепції інформаційного суспільства і суспільства знання: ґенеза та визначення. 

Інформаційний простір і його функції (інтегруюча, комунікативна, актуалізуюча, гео-

політична, соціальна). Віртуальне співтовариство, мережева організація, віртуальне підприєм-

ство як суб’єкти інформаційного простору суспільства. ЗМІ як інформаційний простір. Інтер-

нет-ресурси та їх роль у конструюванні інформаційного середовища. Соціальні віртуальні ме-

режі специфіка та особливості поширення інформації.  

Характерні тенденції функціонування сучасного інформаційного простору: стрімке ро-

зширення, свідоме чи несвідоме викривлення інформації, утворення ілюзорного життєвого 

простору тощо. Інформаційно-комунікаційні технології як методологічний базис формалізації, 

аналізу та синтезу знань, сукупність методів та способів збору, передачі, накопичення, опра-

цювання, зберігання інформації, інструмент підвищення інтелектуальних можливостей люди-

ни. 

Інформаційно-психологічна безпека особистості як стан захищеності від дії інформа-

ційних чинників, що зумовлюють викликають дисфункціональні соціальні процеси й переш-

коджають адекватному самосприйняттю та самореалізації особистості. Стан духовного, душе-

вного та фізичного комфорту особистості як об’єкт інформаційно-психологічної безпеки. За-

грози інформаційно-психологічній безпеці особистості та умови їх подолання. 

Література [1; 7; 8; 12; 17; 19; 21; 22; 24; 26; 31] 
 

Змістовий модуль 2. Психологічні особливості взаємодії у сучасному інформацій-

ному просторі 
 

Тема 3. Особливості взаємодії у віртуальному інформаційному просторі 

Віртуальна реальність: психологічний аналіз. Відмітні ознаки функціонування інфор-

мації у віртуальному інформаційному просторі: мультимодальність, одночасність дій та ін. 



Психологія сучасного інформаційного простору  

Специфіка мотивації користувачів Інтернету. Групи мотивів взаємодії у віртуальному 

інформаційному просторі. Психологічні проблеми та переваги взаємодії у віртуальному ін-

формаційному просторі. 

Інтернет як вид комунікації в сучасному інформаційному суспільстві. Основні форми 

спілкування у віртуальному інформаційному просторі та їх закономірності. Самопрезентація у 

віртуальному просторі. Специфіка життєконструювання користувачів за допомогою сервісів 

інтернет-мережі. Іллюзія насиченості «онлайн життя» і дефіцит інформації, необхідної для 

ефективного життєздійснення особистості у віртуальному інформаційному просторі. Пробле-

ми автентичної самопрезентації та ідентичності особистості у віртуальному інформаційному 

просторі. Віртуальні особистості. Інтернет-залежність: сутність, критерії, чинники, методи 

психодіагностики. 

Література [1; 2; 3; 9; 10; 11; 16; 21; 24; 32; 33; 34] 
 

Тема 4. Деструктивні впливи в інформаційному просторі та психологічні засоби їх 

розпізнавання, уникнення й попередження. 

Маніпуляції в інформаційному просторі та засоби їх розпізнавання та уникнення. Ос-

новні ознаки маніпуляції: психологічний вплив, ставлення маніпулятора до іншої особи як до 

засобу досягнення власних цілей, прихований характер впливу. Забезпечення максимально 

можливого контролю над особою і максимально можливого використання людини як знаряд-

дя маніпулятора. Псхологічні техніки та прийоми протистояння маніпулятивним впливам. 

Кібербулінг і його типи. Використання особистої інформації, анонімні погрози, перес-

лідування, гепіслепінг, тролінг, флеймінг. Психологічні портрети учасників кібербулінгу: аг-

ресор, потенційна жертва, спостерігач.  

Психологічні способи протидії деструктивним впливам. Критичне мислення, самодо-

статність, рефлексія як основа формування навичок протистояння особистості деструктивним 

впливам в інформаційному просторі. 

Література [1; 3; 10; 12; 13; 17; 18; 20; 27] 

 

 

Змістовий модуль 3. Інформаційний простір у науковій і науково-педагогічній дія-

льності особистості: психологічний аспект. 

 

Тема 5. Особливості добування й презентації наукової інформації у сфері психології в ін-

формаційному просторі. 

Специфіка наукової інформації. Вимоги до наукової інформації: достовірність, обґрун-

тованість, новизна. Первинна і вторинна наукова інформація. Пошук, опрацювання та критич-

ний аналіз інформації у сфері психології з різних інформаційних джерел. Сучасні бібліографі-

чні й реферативні базами даних, а також наукометричні платформи (зокрема, Web of Science, 

Scopus та ін.). 

Психологічні особливості презентації й поширення результатів наукового пошуку. 

Академічна доброчесність, цінність наукової істини, етичність, соціальна відповідальність, 

міжкультурна толерантність як основні принципи презентації й поширення наукової інформа-

ції. 

Література [1; 4; 5; 6; 8; 15; 25; 28; 30] 

 

Тема 6 Інформаційна готовність фахівця до наукової та науково-педагогічної дія-

льності. 

Сутність інформаційної готовності фахівця до наукової / науково-педагогічної діяльно-

сті. Складові, критерії та показники інформаційної готовності. Когнітивно-операціональна, 

мотиваційно-ціннісна та гностично-поведінкова складові інформаційної готовності особис-

тості до професійної діяльності. Соціально-психологічні чинники інформаційної готовності 

фахівця. Соціальна відповідальність фахівця і поширення достовірної інформації. 



Психологія сучасного інформаційного простору  

Методи психодіагностики у дослідження інформаційної готовності фахівця до профе-

сійної діяльності. Психологічні принципи, умови й методи розвитку інформаційної готовності 

фахівця до наукової і науково-педагогічної діяльності. 

Література [1; 2; 3; 4; 5; 17; 29] 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о
 У тому числі 

л пр срс 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні підходу до дослідження інформації та інформаційного простору 

Тема 1. Інформація як предмет наукового дослідження 10 2 2 6 

Тема 2. Основні теоретичні концепти й практики у дослі-

дженні інформаційного простору. 

20 2 4 14 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 20 

Змістовий модуль 2.  

Психологічні особливості взаємодії у сучасному інформаційному просторі 

Тема 3. Особливості взаємодії у віртуальному інформаційно-

му просторі. 

14 2 4 8 

Тема 4. Деструктивні впливи в інформаційному просторі та 

психологічні засоби їх розпізнавання, уникнення й попере-

дження. 

16 2 6 8 

Усього годин за змістовим модулем 2 30 4 10 16 

Змістовий модуль 3.   

Інформаційний простір у науковій і науково-педагогічній діяльності особистості: 

психологічний аспект 

Тема 5. Особливості добування й презентації наукової інфо-

рмації у сфері психології в інформаційному просторі 

12  2 10 

Тема 6. Інформаційна готовність фахівця до наукової та нау-

ково-педагогічної діяльності 

18 2 2 14 

Усього годин за змістовим модулем 3 30 2 4 24 

РАЗОМ: 90 10 20 60 
 

 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

Змістовий модуль 1.  

Інформаційний простір у науковій і науково-педагогічній діяльності особистості: психологіч-

ний аспект 

1.  Тема 1. Інформація як пред-

мет наукового дослідження 

Аналіз когнітивних процесів, що забезпечують пе-
ретворення сигналів довкілля в інформацію 

2 

2.  Тема 2. Основні теоретичні 

концепти й практики у дос-

лідженні інформаційного 

простору. 

Аналіз загроз інформаційно-психологічній безпеці 
особистості в Україні та умов їх подолання.  

4 

Усього годин за змістовим модулем 1 6 
Змістовий модуль 2.  

Психологічні особливості взаємодії у сучасному інформаційному просторі 

3.  Тема 3. Особливості взаємо- Робота в малих групах з подальшим груповим обгово- 4 



Психологія сучасного інформаційного простору  

дії у віртуальному інформа-

ційному просторі 

ренням. Аналіз проблем і переваг взаємодії у віртуаль-

ному освітньому просторі. 

4.  Тема 4 Деструктивні впливи 

в інформаційному просторі 

та психологічні засоби їх 

розпізнавання, уникнення й 

попередження.. 

Робота в малих групах з подальшим груповим обгово-

ренням. Аналіз маніпулятивних  впливів в інформацій-

ному просторі та психологічних способів протидії їм. 

6 

5.  Усього годин за змістовим модулем 2 10 

6.  Змістовий модуль 3. 

Інформаційний простір у науковій і науково-педагогічній діяльності особистості: психо-

логічний аспект 

7.  Тема 5. Особливості добу-

вання й презентації наукової 

інформації у сфері психології 

в інформаційному просторі. 

Обговорення принципів презентації й поширення 

результатів наукового пошуку 

2 

8.  Тема 6. Інформаційна готов-

ність фахівця до наукової і 

науково-педагогічної діяль-

ності 

Аналіз методів психодіагностики особливостей ін-

формаційної готовності особистості до наукової 

/ науково-педагогічної діяльності. 

2 

Усього годин за змістовим модулем 3 4 

Разом: 20 
 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 

Усього  60 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на фор-

мування і розвиток практичних умінь здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності та ін-

формаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, а також їх використання для самостійно-

го дослідження актуальних проблем психології особистісного, соціального та організаційного 

розвитку відповідно до мети і завдань дисертаційної роботи. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідно-

го матеріалу перевіряються під час поточного (спостереження за активністю здобувачів PhD, 

усне опитування) та підсумкового контролю знань (екзамен). 
 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 
Змістовий модуль 1.  

Теоретичні підходу до дослідження інформації та інформаційного простору 
Тема 1. Інформація як предмет наукового 
дослідження 

Опрацювання теоретичних питань  
Проаналізувати сутність і особливостей ін-
формаційно-психологічної безпеки особис-
тості в інформаційному просторі України. 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Проаналізувати загрози інформаційно-
психологічній безпеки особистості та умови 
їх подолання 

6 

Тема 2. Основні теоретичні концепти й Опрацювання теоретичних питань  14 



Психологія сучасного інформаційного простору  

практики у дослідженні інформаційного 
простору 

ЗМІ як інформаційний простір  
Інтернет-ресурси та їх роль у конструюванні 
інформаційного середовища.  
Соціальні віртуальні мережі специфіка та 
особливості поширення інформації  
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Проаналізувати сутність, види і функції ін-
формаційно-комунікаційних технологій. 
Визначити інформаційно-комунікаційні тех-
нології, що застосовуватимуться при напи-
санні дисертаційної роботи 

Усього годин за змістовим модулем 1 20 
Змістовий модуль 2.  

Психологічні особливості взаємодії у сучасному інформаційному просторі 
Тема 3. Особливості взаємодії у віртуа-
льному інформаційному просторі. 

Опрацювання теоретичних питань  
Визначити проблеми автентичної самопрезен-
таціїі особистості у віртуальному інформацій-
ному просторі  
Проаналізувати сутність, критерії, чинники, 
методи психодіагностики інтернет-залежності 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Проаналізувати особливості презентації себе 
як особистості і фахівця у віртуальному ін-
формаційному просторі. 

8 

Тема 4. Деструктивні впливи в інформа-
ційному просторі та психологічні засоби 
їх розпізнавання, уникнення й попере-
дження 

Опрацювання теоретичних питань  
Визначити сутність, види, умови попереджен-
ня кібербулінгу. 
Дати психологічну характеристику учасникам 
кібербулінгу (агресор, потенційна жертва, 
спостерігач). 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Визначити власний особистісний потенціал  
(критичність мислення, рефлексивність, само-
достатність/асертивність) протистояння де-
структивним впливам в інформаційному про-
сторі. 
Скласти програму розвитку критичного мис-
лення, самодостатності, рефлексії як основи 
формування навички протистояння деструк-
тивним впливам в інформаційному просторі 

8 

Усього годин за змістовим модулем 2 16 
Змістовий модуль 3. 

Інформаційний простір у науковій і науково-педагогічній діяльності особистості: 
психологічний аспект 

 

Тема 5. Особливості добування й презен-
тації наукової інформації у сфері психо-
логії в інформаційному просторі. 

Опрацювання теоретичних питань  
Здійснити порівняльний аналіз сучасних біб-
ліографічних і реферативних баз даних, а та-
кож наукометричних платформ. 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Проаналізувати основні принципи презентації 
й поширення наукової інформації та ступінь 
їх дотримання при підготовці дисертаційної 
роботи та презентації її результатів. 

10 

Тема 6. Інформаційна готовність фахівця 
до наукової і науково-педагогічної діяль-
ності. 

Опрацювання теоретичних питань  
Соціальна відповідальність фахівця і поши-
рення достовірної інформації  
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Дослідити власну інформаційну готовність до 
наукової/ науково-педагогічної діяльності за 

14 
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допомогою відповідних методик [29] 
Усього годин за змістовим модулем 3 24 

Разом: 60 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Психологія сучасного інформаційного просто-

ру» використовуються проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 дослідницько-аналітичні завдання; 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у фо-

рмі усного опитування. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обговоренні 

проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – екзамен. 
 

10. Критерії та шкала оцінювання 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Пси-

хологія сучасного інформаційного простору», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідо-

вність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення щодо психологічних особливостей сучас-

ного інформаційного простору під час розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено за 100-бальною шкалі 

(табл. 10.1). 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розраху-

нкового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в ме-
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тодиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (ро-

змірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим студентам, які виконали всі види навчальної ро-

боти, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами по-

точного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

 
11. Рекомендована література 

 
11.1. Базова література: 

1. Кириченко В. В. Психологія інформаційної діяльності: навч. посіб. 
/ В. В. Кириченко– 2-ге вид. вип. і доп. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 146 с.. 

2. Лучинкина А. И.  Психология человека в Интернете  : моногрфія / А. И. Лучинкина. 
– К. : Информационные системы, 2012. – 200.  

3. Найдьонова Л. А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник / Л. 
А. Найдьонова ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та по-
літичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с. 

 
11.2. Додаткова література: 

4. Алексеева И. Ю Информация и интеллект как ценности современной эпохи 
/ И. Ю. Алексеева // Информационное общество. – 2009. Вып. 1. – С. 42–49. 

5. Атамонов Г. А. Информационные технологии: плюсы и минусы внедрения 
/ Г. А. Атамонов. – [Электронный ресурс] / Режим доступа : 
http://www.naukaxxi.ru/materials/192/  

6. Базові положення академічної доброчесності як дієвий інструмент забезпечення яко-
сті вищої освіти. Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/publications/bibliografichna-
produktsiya-biblioteki/istoriya/bazovi-polozhennia-akademichnoi-dobrochesnosti-iak-diievyi-
instrument-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvityy.html 

7. Барлоу Дж. П. Декларация независимости Киберпространства / Дж. П. Барлоу 
// Компьютерра. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.computerra.ru/offline/1997/206/678/ 

8. Биков В. Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп’ютерно-
технологічної платформи освіти і науки України. Матеріали методологічного семінару НАПН 
України “Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перс-
пективи розвитку». 4 квітня 2019 р. / За ред. В.Г. Кременя, О.І. Ляшенка. К, 2019. С.20-
26https://lib.iitta.gov.ua/718692. 

9. Бондарчук О. І. Психологічні особливості взаємодії у віртуальних соціальних мере-
жах Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 
2014. – Т. 1, Вип. 106. – С. 47–51. – (Серія «Психологічні науки») 

10. Брайант Дж. Основы воздействия СМИ. : [пер. с англ.] /Дженнингз Брайант, Сузан 
Томпсон. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. – 432 с. 

11. Войскунский А. Е. Психологические исследования феномена Интернет-аддикции 
[Електронний ресурс] / А. Войскунский – Режим доступу: 
www.psychology.ru/internet/ecology/04.htm 

12. Городенко Л. Система образів у мережевій комунікації / Леся Городенко – Режим 
доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/obraz/2012_13/Gorodenk.pdf 

13. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита 
/ Е. Л. Доценко. – М. : ЧеР ; Изд-во МГУ, 1997. – 344 с  

14. Дубняк К. А. Інформаційний простір: структура та функціональні параметри. Дер-
жава та регіони Серія: Соціальні комунікації, – 2015 –  № 4 (24) – С. 21-25. 

15. Єнчева Г. Г. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації / Г. Г. Єнчева: 
Основи наукової діяльності: конспект лекцій. – К.: НАУ, 2016. – С. 55-62. 

16. Жичкина А. Е. Социально-психологические аспекты общения в Интернете. – 2006. 
– [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://www.flogiston.ru/articles/netpsy/refinf. 

17. Журавлев А. Л. Социальные сети и совместная деятельность в современных органи-
зациях / А. Л. Журавлев , Т. А. Нестик //Психология управления совместной деятельностью : 
новые направления исследований. – М. : Институт психологи РАН, 2010. – С. 95-119 

http://www.computerra.ru/offline/1997/206/678/
http://www.psychology.ru/internet/ecology/04.htm
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/obraz/2012_13/Gorodenk.pdf
http://www.flogiston.ru/articles/netpsy/refinf


Психологія сучасного інформаційного простору  
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– С. 62-70. Режим доступу:  http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/15_2017/11.pdf 

27. Найдьонова Л. А. Кібербуллінґ або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист 
дитини / Л.А.Найдьонова // Методичні рекомендації – К., 2014. – 80 с. 

28. Наукометричні бази даних. http://www.nbuv.gov.ua/node/1367 
29. Папакиця О. К. Психологічні особливості розвитку інформаційної готовності май-

бутніх інженерів до професійної діяльності : дис.  на здобуття наукового ступеня кандидата 
психологічних наук; спец. : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – 
248 с./ О. К. Папакиця ; НПУ Драгоманова, 2014. – 248 с. 

30. Ротенберг В. С. , Аршавский В. В. Поисковая активность и адаптация. Ridero.ru, 
2015. – 229 с. https://mybook.ru/author/viktor-arshavskij/poiskovaya-aktivnost-
iadaptaciya/read/?page=1 

31. Слюсаревський М. М. Інформаційний простір : критика існуючих визначень і спро-
ба побудови теорії. Вісн. ХДУ. Серія «Психологія, політологія» : Особистість і трансформа-
ційні процеси в суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти. Харків. 1999. Ч. 
4-5. С. 337-342. 

32. Barak А. Psychological Aspects of Cyberspace: Theory, Research, Applications. 
Cambridge University Press, 2008. ISBN 1139470175, 9781139470179 

33. Donath J. Identity and Deception in the Virtual Community / J. Donath // Communities in 
cyberspace ; ed. M. A. Smith and P. Kollock. – London; New York : Rutledge, 1999 / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  http://smg.media.mit.edu/people/Judith/Identity/IdentityDeception.html  

34. Suler J.The Psychology of Cyberspace 
http://users.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html 

 
12. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 
2. Електронна бібліотека НАПН України http://lib.iitta.gov.ua 
3. Репозитарій електронних освітніх ресурсів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary 
4. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral 
5. Веб-сторінка кафедри психології управління: 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji 
6. Офіційні сайти періодичної літератури: 

Назва журналу Офіційний сайт 
Актуальні проблеми пси-
хології 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

https://www.slideshare.net/UkraineCrisisMediaCenter/ss-54338467
https://www.slideshare.net/UkraineCrisisMediaCenter/ss-54338467
http://media-mera.ru/politics/kara-murza_manipulyaciya_soznaniem
http://media-mera.ru/politics/kara-murza_manipulyaciya_soznaniem
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.ph
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv


Психологія сучасного інформаційного простору  

Вісник післядипломної 
освіти серія «соціальні та 
поведінкові науки» 

http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki 

Актуальні питання сучас-
ної психології 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-
content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf 

Experimental Psychology https://us.hogrefe.com/products/journals/experimental-
psychology#c4338 

International Journal of Sci-
ence and Research (IJSR) 

https://www.ijsr.net/index.php 

American Psychologist https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 
Экспериментальная психо-
логия 

https://psyjournals.ru/exp/ 

 
7. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
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Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua  
Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 
Інститут психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України 
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Інститут соціальної і політичної пси-
хології НАПН України 

http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/ 

Центр перспективних соціальних дос-
ліджень 

www.cpsr.org.ua 
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 Academia.edu: https://www.academia.edu/  
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community.org/uk 
 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

community.org/uk 
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