
 

Назва навчальної 

дисципліни 

 (освітнього компоненту) 

ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ  

НПП, що  

забезпечують навчання 

Кандидат політичних наук, асистент ОНІПКО ЗОРЯНА 

СЕРГІЇВНА 

Контактні телефони,  

електронна пошта,  

посилання на соціальні 

мережі НПП 

 та режим роботи 

+38(073)1707520 

zoriana.onipko@gmail.com 

Telegram: 
https://t.me/joinchat/TGDtNhR8Xtl1OEEQFtq6lw 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни 

 (програмні цілі) 

Метою навчальної дисципліни є формування у 

студентів: - компетентності в галузі психології безпеки; 

- базової системи наукових знань з психології безпеки, 

сучасних теорій і концепцій щодо психологічної 

безпеки; - навичок аналізу проблем психології безпеки, 

які є актуальними у сучасному суспільстві та 

виробництві. 

 

 

Форми та технології 

навчання  

Лекції та практичні заняття у дистанційному режимі, 

отримання лекційного матеріалу через засоби 

телекомунікаційного зв язку у синхронному режимі 

(платформа Zoom); або асинхронному режимі – 

отримання запису лекційного матеріалу у вигляді веб-

сторінок або у іншому форматі, розміщеному у 

Telegram 

https://web.telegram.org/#/im?p=g343695065 

 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

посилання на силабус: 

https://classroom.google.com/u/2/c/MzgyNzAyMDU3MjU2 

Код класу: fkxeb77 

 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали 

https://classroom.google.com/u/2/c/MzgyNzAyMDU3MjU2 

Код класу: fkxeb77 

 

mailto:zoriana.onipko@gmail.com
https://web.telegram.org/#/im?p=g343695065
https://classroom.google.com/u/2/c/MzgyNzAyMDU3MjU2
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Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту)  

 

ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ 
 

НПП, що забезпечують 

викладання  

Викладач ОСТАПЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі НПП та режим 

роботи  

+38(067)7028776  ostapsergo@hotmail.com 

Telegram: https://t.me/joinchat/5qk1uBqtRB43NGEy  для  

ФСП: СР-з01 

 

 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни (програмні 

цілі)  

 

Предметом навчальної дисципліни «Психологія безпеки» 

є психологічний аспект безпеки людини у різноманітних 

видах діяльності і в умовах соціального середовища.  

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів:  

- компетентності в галузі психології безпеки;  

- базової системи наукових знань з психології безпеки, 

сучасних теорій і концепцій щодо психологічної безпеки;  

- навичок аналізу проблем психології безпеки, які є 

актуальними у сучасному суспільстві та виробництві. 

Основні завдання циклу семінарських (практичних) 

занять:  

сформувати у студентів:  

-вміння аналізувати психологічні загрози різного 

походження;  

-вміння застосовувати психологічні методи 

діагностування психічних станів;  

-вміння актуалізувати особистісні ресурси забезпечення 

психологічної безпеки. 

Форми та технології 

навчання 

Семінарські (практичні) заняття проводяться згідно 

розкладу через засоби телекомунікаційного зв’язку у 

синхронному режимі (платформа Zoom).  Ідентифікатор 

зали персональної конференції 969 155 9768 Код доступу: 

386270 

https://us04web.zoom.us/j/9691559768?pwd=dTlqemFQTkpi

S3FVMTVUSlc0bjQ2UT09  

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи  

 

Посилання на ресурс, 

де розміщені навчальні 

матеріали   
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