
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПСИХОЛОГІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Психологія віртуального простору 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології, 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Теслик Наталія Миколаївна, кандидат 

психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних 

технологій. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 32 години становить контактна 

робота з викладачем (16 годин – лекції, 16 годин – 

практична робота). 118 годин становить 

самостійна робота студента 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній формі 

навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти крім  

053 Психологія 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні знання з зі шкільного курсу 

інформатики 

Додаткові умови 
«Загальна та експериментальна психологія», 

«Соціальна психологія» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Мета викладання дисципліни – формування загальнокультурних, соціальних, 

комунікативних, наукових та професійних компетентностей студентів у сфері психології 

віртуального простору. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма курсу складається з 6 тем, які передбачають ознайомлення студентів з предметом, 

історією становлення  віртуальної психології як науки, термінологією, психологічними 

особливостями віртуального простору загалом та самореалізації у ньому індивіда зокрема, 

психологічними  засадами реалізації віртуальних відносин між людьми та практичного 

використання віртуального простору у сучасному світі, у тому числі професійній самореалізації 

психолога.  

Теоретичним підґрунтям курсу “Психологія віртуального простору” є принцип єдності 

свідомості і діяльності та динамічний принцип вивчення особистості. У віртуальному просторі 

кожен індивід формує власну віртуальну особистість. Вивчення курсу покликане навчити 

вирізняти та характеризувати віртуальну особистість, розширити уявлення про можливості 

практичного застосування віртуального простору у професійній самореалізації психолога.  

Тема 1.  Психологія віртуального простору. 

Віртуальність як явище людського буття. Віртуальні засади психічного. Предмет та міжпредметні 

зв’язки психології віртуального простору. Кіберпсихологія. Понятійний апарат віртуальної 

психології. Константна і віртуальна реальність у житті людини. Класифікація подій віртуальної 

реальності.  

Тема 2. Психологічні особливості віртуального простору. 

Віртуальний простір як система. Кіберпростір та його основні ефекти.  Історія виникнення ПВП. 

Види віртуальної та кібернетичної діяльності. Віртуальні технології. Свідомість та діяльність 

людини у віртуальному просторі. Віртуальні засоби активності індивіда. Людина як творець 

віртуального простору. Психологічні аспекти проблеми штучного інтелекту.  

Тема 3. Система «людина – віртуальний простір». 

Віртуальний образ людини. Я-концепція індивіда у віртуальному просторі.  Феномени системи 

«особистість – віртуальний простір». Статус та імідж особистості у кіберпросторі. Самовираження 

та анонімність людини у віртуальному кіберпросторі.  Ризики деформації та засади збереження 

самоідентичності особистості. Засоби девіртуалізації особистості та базові потреби сучасної 

людини.  

Тема 4. Психологія віртуального спілкування.  

Спілкування у віртуальному та кіберпросторі. Віртуальні стосунки як різновид соціальної 

взаємодії. Віртуальна комунікація: вербальні і невербальні засоби. Група у віртуальному просторі: 

особливості групи, динаміки, взаємодії. Психічний вплив групової віртуальної взаємодії на 

особистість. Віртуальна соціалізація особистості. Особливості складу та динаміки віртуальної 

групи. Інтернет-адикція.  

Тема 5. Психологічні засади практичного використання віртуального простору. 

Сфери застосування віртуального та кіберпростору у продуктивній діяльності людини. Блогінг як 

практична діяльність людини. Віртуальні освітні технології. Види дистанційного навчання. 

Психологічні особливості бізнесу та маркетингу у кіберпросторі. Особливості засобів психічного 

віртуального впливу. Інформаційно-психологічна та кібернетична безпека. Девіантна поведінка у 

віртуальному просторі. Засади захисту та самозахисту особистості у мережі.  

Тема 6. Психологічна діяльність у віртуальному просторі.  

Віртуальність і психологічна наука. Віртуальні та кібернетичні психодіагностичні засоби. 

Експериментальна психологія у віртуальному просторі. Психологічне консультування через 

Інтернет: засоби і особливості.  Віртуальна реабілітація. Переваги та недоліки роботи психолога у 

віртуальному та кібернетичному просторі.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 



 

 

РН1 Аналізувати психологічні особливості діяльності індивіда із залученням 

віртуальних засобів 

РН2 Усвідомлювати небезпеки та переваги віртуалізації психіки 

РН3 Вживати ефективних заходів щодо профілактики адитивної поведінки у 

віртуальному просторі відповідно до статусу віртуальної залежності у 

психологічній науці  

РН4 Відрізняти віртуалізацію індивіда за типами та впливами на психічне життя та 

здоров’я людини 

РН5  Розуміти закономірності самореалізації індивіда та продуктивної діяльності 

психолога у віртуальному просторі 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Психологія віртуального простору. 

Віртуальність як явище людського буття. Віртуальні засади психічного. Предмет та міжпредметні 

зв’язки психології віртуального простору. Кіберпсихологія. Понятійний апарат віртуальної 

психології. Константна і віртуальна реальність у житті людини. Класифікація подій віртуальної 

реальності.  

ПЗ 1. Психологія віртуального простору. 

Віртуальність як поняття. Предмет та міждисциплінарні зв’язки ПВП. Понятійний апарат 

віртуальної психології. Приклади використання віртуальної реальності та віртуального простору.  

Тема 2.   

Л 2. Психологічні особливості віртуального простору. 

Віртуальний простір як система. Кіберпростір та його основні ефекти.  Історія виникнення ПВП. 

Види віртуальної та кібернетичної діяльності. Віртуальні технології. Свідомість та діяльність 

людини у віртуальному просторі. Віртуальні засоби активності індивіда. Людина як творець 

віртуального простору. Психологічні аспекти проблеми штучного інтелекту.  

ПЗ 2. Психологічні особливості віртуального простору. 

Віртуальний простір  та кіберпростір. Види віртуальної діяльності. Свідомість та діяльність 

людини у ВП. Людина як творець ВП. Психологічні аспекти проблеми штучного інтелекту.  

Тема 3.  

Л 3. Система «людина – віртуальний простір». 

Віртуальний образ людини. Я-концепція індивіда у віртуальному просторі.  Феномени системи 

«особистість – віртуальний простір». Статус та імідж особистості у кіберпросторі. Самовираження 

та анонімність людини у віртуальному кіберпросторі.  Ризики деформації та засади збереження 

самоідентичності особистості. Засоби девіртуалізації особистості та базові потреби сучасної 

людини.  

ПЗ 3. Система «людина – віртуальний простір». 

Віртуальний образ людини. Я-концепція індивіда у віртуальному просторі.  Феномени системи 

«особистість – віртуальний простір» у концепції О. М. Носова. Засоби створення статусу та іміджу 

особистості у кіберпросторі. Самовираження та анонімність людини у віртуальному 

кіберпросторі.  Ризики деформації та засади збереження самоідентичності особистості. Засоби 

девіртуалізації особистості та базові потреби сучасної людини.  

Тема 4.  

Л 4. Психологія віртуального спілкування.  



 

 

Спілкування у віртуальному та кіберпросторі. Віртуальні стосунки як різновид соціальної 

взаємодії. Віртуальна комунікація: вербальні і невербальні засоби. Група у віртуальному просторі: 

особливості групи, динаміки, взаємодії. Психічний вплив групової віртуальної взаємодії на 

особистість. Віртуальна соціалізація особистості. Особливості складу та динаміки віртуальної 

групи. Інтернет-адикція.  

ПЗ 4. Психологія віртуального спілкування.  

Співставлення спілкування у віртуальному та кіберпросторі. Віртуальні стосунки як різновид 

соціальної взаємодії. Вербальні і невербальні засоби віртуальної комунікації: відповідність та 

трансформація. Група у віртуальному просторі: особливості групи, динаміки, взаємодії. Психічний 

вплив групової віртуальної взаємодії на особистість. Віртуальна соціалізація особистості. 

Особливості складу та динаміки віртуальної групи. Інтернет-адикція, засоби профілактики та 

подолання.  

Тема 5. 

Л 5. Психологічні засади практичного використання віртуального простору. 

Сфери застосування віртуального та кіберпростору у продуктивній діяльності людини. Блогінг як 

практична діяльність людини. Віртуальні освітні технології. Види дистанційного навчання. 

Психологічні особливості бізнесу та маркетингу у кіберпросторі. Особливості засобів психічного 

віртуального впливу. Інформаційно-психологічна та кібернетична безпека. Девіантна поведінка у 

віртуальному просторі. Засади захисту та самозахисту особистості у мережі.  

ПЗ 5. Психологічні засади практичного використання віртуального простору. 

Сфери застосування віртуального та кіберпростору у продуктивній діяльності людини. Блогінг як 

практична діяльність людини. Віртуальні освітні технології. Види дистанційного навчання. 

Психологічні особливості бізнесу та маркетингу у кіберпросторі. Особливості засобів психічного 

віртуального впливу. Інформаційно-психологічна та кібернетична безпека. Девіантна поведінка у 

віртуальному просторі. Засади захисту та самозахисту особистості у мережі.  

Тема 6. 

Л 6. Психологічна діяльність у віртуальному просторі.  

Віртуальність і психологічна наука. Віртуальні та кібернетичні психодіагностичні засоби. 

Експериментальна психологія у віртуальному просторі. Психологічне консультування через 

Інтернет: засоби і особливості.  Віртуальна реабілітація. Переваги та недоліки роботи психолога у 

віртуальному та кібернетичному просторі.  

ПЗ 6. Психологічна діяльність у віртуальному просторі.  

Віртуальність і психологічна наука. Віртуальні та кібернетичні психодіагностичні засоби. 

Експериментальна психологія у віртуальному просторі. Психологічне консультування через 

Інтернет: засоби і особливості.  Віртуальна реабілітація. Переваги та недоліки роботи психолога у 

віртуальному та кібернетичному просторі. Етичні принципи діяльності психолога у віртуальному 

просторі. Екологічність віртуального психологічного впливу на індивіда. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Презентація групової самопідготовки до практичних занять. 

НД 3. Проектне дослідження процесу створення віртуального контенту та його психологічний 

аналіз. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. інтерактивні лекції; 

МН2. практичні демонстрації.;  

МН3. практико-орієнтоване навчання. 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота надають студентам матеріали з різних точок зору, що 

вимагають аналізу психологічних особливостей діяльності індивіда із залученням віртуальних 

засобів (РН 1). Теоретичне та практичне ознайомлення з матеріалами курсу зосереджена на 



 

 

потребі усвідомити небезпеки та переваги віртуалізації психіки (РН 2). Вони доповнюються 

завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці під час аналізу фізіологічних основ функціонування психічних 

процесів, станів, емоцій і цілеспрямованої поведінки (РН 3). Підготовка до практичних занять та 

під час самостійної роботи стимулює студентів знати статус віртуальної залежності та засоби 

профілактики адитивної поведінки у віртуальному просторі (РН 4). Під час підготовки до 

практичних занять студенти розвиватимуть навички самостійного навчання, здатності розуміти 

закономірності самореалізації індивіда та продуктивної діяльності психолога у віртуальному 

просторі (РН 5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

дослідницьких проектних завдань, підготовка загального конспекту, проектне завдання, виконання 

контрольної роботи, усні індивідуальні повідомлення та демонстрація самопідготовки у міні-

групах.  

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі оцінки систематичності та активності роботи 

студента на лекційних та практичних заняттях (М1), виконання дослідницьких проектних завдань 

(М2), підготовка загального конспекту (М3), письмових опитувань (тестувань) (М4), оцінки 

виконання підсумкового контролю (М5). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. 

Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. систематичність і планомірність роботи на заняттях – 38 б.; 

2. виконання дослідницьких проектних завдань – 20 б.; 

3. підготовка загального конспекту – 6 б.; 

4. тестування – 6 б.; 

5. виконання  підсумкового контролю - 30 б. 

 



 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Немеш О. М. Віртуальна діяльність особистості: структура та 

динаміка психологічного аналізу: монографія   К. : Слово, 2017. 391 

с. 

 

Додаткова література 

1. Культура віртуального спілкування : методико-бібліографічні 

матеріали. К., 2010. 65 с. 

2. Nigel Foreman. Virtual Reality in Psychology. // Themes In Science 

And Technology Education. Special Issue, Pages 225-252.  Klidarithmos 

Computer Books- URL:  

http://earthlab.uoi.gr/theste/index.php/theste/article/download/33/22 

3. Баранов О.А. Віртуальність і правове регулювання. Публічне 

право.  2017. № 1.  С. 210-219.  

4. Безуглий А. І. Віртуальний університет: проблеми створення і 

функціонування. Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми. 2016. Вип. 46. С. 110-114. 
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навчальні стилі студентів. Вісник Національного університету 

"Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального 

закладу. 2013.  № 775. С. 83-89. 

6. Дар'ялова Н. Психологічні особливості віртуального спілкування . 

Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Психологія.  2016.  Вип. 1 (4). С. 42-45. 

7. Зінченко О. В. Психологічний аналіз проблеми інтернет-

спілкування. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія : Психологічні науки.  2014.  Вип. 2(2).  С. 26-31.  

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2014_2(2)__6. 

8. Зінченко, О. В. Розвиток поняттєвого мислення підлітків у процесі 

інтернет-спілкування : автореферат... канд. психол. наук, спец.: 

19.00.07 - пед. та вік. психологія / Зінченко О. В.  К. : Ін-т психології 

ім. Г.С. Костюка, 2016. – 23 с. 

9. Кадикало, А. Проблемність визначення свідомості та штучний 

інтелект. Вісник Національного університету "Львівська 

політехніка". Філософські науки. 2014. № 780. С. 9-16. 
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культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; 
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