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Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ ТА МАНІПУЛЯЦІЙ В 

МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній  семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90  годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

інформаційно-психологічний вплив, технології маніпулювання 

свідомістю, типи особистості, що піддаються навіюванню, 

особливості соціальної комунікації мережевого суспільства, засоби 

запобігання впливу та маніпуляцій інформаційного простору  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

вивчаються: психологічні особливості впливу, маніпуляції, 

навіювання, зараження суб’єкта інформаційного простору, 

психологічні засоби запобігання впливу та маніпулювання 

свідомістю, емоціями, поведінкою, особливості соціальної 

комунікації мережевого суспільства та психологічного здоров’я 

людини 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно-важливих 

знань з психології впливу та маніпулювання свідомістю різних 

мережевих джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності при застосуванні 

психологічних знань у сфері соціальної комунікації мережевого 

суспільства. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

диференціювання механізмів тиску на свідомість людини, 

психологічний аналіз впливу, маніпуляції, навіювання, зараження 

мережевого середовища, визначення засобів запобігання впливу та 

маніпуляції для збереження психічного здоров’я  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

1. Розум людини як психологічно-стратегічний об’єкт мережевого 

суспільства. 2. Інтернет як реальність психологічних впливів 3. 

Психологія маніпулювання інформаційними потоками в 

інформаційному просторі. 4. Зв'язок змісту інформаційних потоків 

з психологічним здоров’ям та психічним станом особистості. 5. 

Маніпулятивний вплив як певна форма спілкування (вербальна чи 

невербальна). 6. Особливості соціальної комунікації різних типів 

особистості в мережевому просторі. 7 Психологічні особливості 

впливу, маніпуляції , навіювання, зараження.   

Види занять: лекційні, практичні, самостійна робота, домашня 

робота. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, пошуковий, 

лекція, демонстрування, вправи, практичні роботи; створення 

ситуації інтересу у процесі викладення, тестовий самоконтроль. 

Форми навчання:  очна, заочна (+онлайн-підтримка  Google meet, 



Вайбер). 

Пререквізити Дисципліна поєднує знання з різних галузей – соціальної 

психології, з загальної психології, конфліктології, психології 

особистості, психології впливу 

Пореквізити Знання з даної дисципліни можуть бути використанні для 

підготовки  магістерської роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.Практична психологія та соціальна робота // Науково-

методичний та освітньо-методичний журнал. Київ, 2014, 80 с.  

2.Ягодзінський С.М. Глобальні інформаційні мережі у 

соціокультурній перспективі: монографія. Київ, 2015, 276 с. 

Репозитарій НТБ НАУ:  

1. Назарук О.М. Особливості підходів вивчення життєвого 

простору особистості та її досвіду // Актуальні проблеми 

психології. Київ, 2010, Т. 7, вип. 24, с. 91–96. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10394 

2. Назарук О.М. Теоретичний аналіз особливостей самоставлення 

особистості // Актуальні проблеми психології. Ніжин, 2010 р. – Т. 

ІХ., частина 5, с. 216-221 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10395 

3. Ягодзінський С.М. Людський потенціал мережевих технологій // 

Вісник НАУ, № 2 (14). Київ, 2011, с. 80-83. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9467 
Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Мультимедійна аудиторія кафедри 8.1207 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Кафедра авіаційна психологія 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ПІБ: Лич Оксана Миколаївна 

Посада: доцент кафедри авіаційної психології 

Вчений ступінь: канд. психол. наук 

Профайл викладача: 

Профіль Google Scholar:  
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ri308s4AAAAJ 

Профіль ORCID:  
https://orcid.org/0000-0002-0873-3319 

Профіль ResearchGate:  
https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Lych 

Профіль Publons:  
https://publons.com/researcher/1876470/oksana-m-lych  

Профіль на сайті НТБ НАУ:  
http://lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10615 

Тел.: 067-804-38-78 

E-mail: Oksana.lych@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1207 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Укладена на основі надбань та сучасних досліджень з 

психологічної галузі 

Лінк на дисципліну  
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