
 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

доктор психологічних наук, професор  

ЛОЖКІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Контактні 

телефони, 

електронна 

пошта, 

посилання на 

соціальні 

мережі НПП 

та режим 

роботи 

+38(050)7165760 

lozhkin.heorhii@lll.kpi.ua 
Telegram:  

https://t.me/joinchat/F1y3Bb1G6sy9GlFD - ФЕЛ 

https://t.me/joinchat/G3jh9jmhB06dLkK8 - ФПМ 

https://t.me/joinchat/HIQCdGRePOm-yXVY - ІХФ+ВПІ+ФБТ 

Режим роботи за розкладом 
 

Короткий 

опис 

дисципліни 

(програмні 

цілі) 

Мета курсу – сформувати у студентів здатності: 

використовувати знання щодо типології, причин виникнення 

конфліктів та стратегій поведінки у конфліктах; застосовувати 

знання щодо ролі посередництва у розв’язанні конфліктів; 

використовувати традиційні методи і технології у подоланні та 

профілактиці конфліктів; прогнозувати зміни і динаміку 

перебігу конфліктів. 

Форми та 

технології 

навчання 

Лекції у дистанційному режимі, отримання лекційного 

матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку у 

синхронному режимі (платформа Zoom). Ідентифікатор 

конференції: 332 674 2601 

Код доступу: 2xe9K6 

Посилання 

на робочу 

програму 

(силабус) та 

інші 

документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTUyMTU4MTUzODk3?cjc=zc7fvi2  

Посилання 

на ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMTU4MTUzODk3?cjc=zc7fvi2  

 

 

mailto:lozhkin.heorhii@lll.kpi.ua
https://t.me/joinchat/F1y3Bb1G6sy9GlFD
https://t.me/joinchat/G3jh9jmhB06dLkK8
https://t.me/joinchat/HIQCdGRePOm-yXVY
https://classroom.google.com/c/MTUyMTU4MTUzODk3?cjc=zc7fvi2
https://classroom.google.com/c/MTUyMTU4MTUzODk3?cjc=zc7fvi2


Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 

 
НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Доцент кафедри психології і педагогіки, кандидат 

психологічних наук, доцент Кононець Марія 

Олександрівна                                                               

Контактні 

телефони, 

електронна 

пошта, посилання 

на соціальні 

мережі НПП та 

режим роботи 

+38(050)3825479 
kononets.maria@gmail.com  
Telegram:   

+38(050)3825479 

 

  

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета курсу – є формування у студентів здатностей: 

використовувати знання щодо типології, причин виникнення 

конфліктів та стратегій поведінки у конфліктах; застосовувати 

знання щодо ролі посередництва у розв’язанні конфліктів; 

використовувати традиційні методи і технології у подоланні та 

профілактиці конфліктів; прогнозувати зміни і динаміку 

перебігу конфліктів. 

 

Форми та 

технології 

навчання 

Лекції у дистанційному режимі, отримання лекційного 

матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку у 

синхронному режимі (платформа Zoom). 
https://zoom.us/j/9953120638?pwd=WGZsYUhPK2hxbUc4YVJmT0lhdysyZz09 

Ідентифікатор конференції 995 312 0638 

Код доступа: 4X8idF  

Посилання на 

робочу програму 

(силабус) та інші 

документи 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzM0NzM4MDEw?cjc=vnjd67k 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMzM0NzM4MDEw?cjc=vnjd67k 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/9953120638?pwd=WGZsYUhPK2hxbUc4YVJmT0lhdysyZz09
https://classroom.google.com/c/MTUyMzM0NzM4MDEw?cjc=vnjd67k
https://classroom.google.com/c/MTUyMzM0NzM4MDEw?cjc=vnjd67k


Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

 

 

       ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

ВИКЛАДАЧ, Кандидат психологічних наук,  

ЛЕОНОВА ІННА МИХАЙЛІВНА  

Контактні 

телефони, 

електронна 

пошта, 

посилання на 

соціальні 

мережі НПП 

та режим 

роботи 

+38(067)730-65-65 

leonova.i.m@ukr.net 

Telegram,Viber, WhatsApp 

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий 

опис 

дисципліни 

(програмні 

цілі) 

Мета семінарського курсу – є розширення і поглиблення знань 

отриманих на лекції і в процесі самостійної підготовки до заняття. 

Сформувати у студентів здатності: використовувати знання щодо 

типології, причин виникнення конфліктів та стратегій поведінки у 

конфліктах; застосовувати знання щодо ролі посередництва у 

розв’язанні конфліктів; використовувати традиційні методи і 

технології у подоланні та профілактиці конфліктів; прогнозувати 

зміни і динаміку перебігу конфліктів. 

Форми та 

технології 

навчання 

Семінарські заняття проводяться згіднорозкладу через засоби 

телекомунікаційного зв’язку у синхронному режимі (платформа 

Zoom).  

Ідентифікатор конференції 991 855 0962 

Код доступу: 246Lta 

Посилання 

на робочу 

програму 

(силабус) та 

інші 

документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTUyMTU4MTUzODk3?cjc=zc7fvi2    

Посилання 

на ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMTU4MTUzODk3?cjc=zc7fvi2  

mailto:leonova.i.m@ukr.net
https://classroom.google.com/c/MTUyMTU4MTUzODk3?cjc=zc7fvi2
https://classroom.google.com/c/MTUyMTU4MTUzODk3?cjc=zc7fvi2


Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

Психологія конфлікту 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Викладач Боковець Ольга Ігорівна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі НПП 

та режим роботи 

+38(093)7213330 

оbokovets@ukr.net 

Telegram: @olha_bk  

Режим роботи за розкладом 

Для оперативного обміну інформацією також буде 

створено групи у телеграмі, посилання на доступ до них 

буде надіслано старостам академічних груп. 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета курсу – формування у студентів здатностей:  

використовувати знання щодо типології, причин 

виникнення конфліктів та стратегій поведінки у 

конфліктах; застосовувати знання щодо ролі 

посередництва у розв’язанні конфліктів; використовувати 

традиційні методи і технології у подоланні та 

профілактиці конфліктів; прогнозувати зміни і динаміку 

перебігу конфліктів.  

 

Форми та технології 

навчання 

Лекційні заняття у дистанційному режимі, отримання 

лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного 

зв’язку у синхронному режимі (платформа Zoom). 

Групи ІПСА: КА-91, КА-92, КА-93, КА-94, КА-95, КА-

96, КА-97, КА-98, ДА-91, ДА-92. 

Групи ФЕА: ЕС-91, ЕС-92, ЕП-п91, ЕД-91, ЕП-92, ЕТ-91. 

 

Семінарські заняття у дистанційному режимі через 

засоби телекомунікаційного зв’язку у синхронному 

режимі (платформа Zoom). 

Групи ІПСА: КА-91, КА-92, КА-93, КА-94, КА-95, КА-

96, КА-97, КА-98, ДА-91, ДА-92. 

Групи ФЕА: ЕС-91, ЕС-92, ЕП-п91, ЕД-91, ЕП-92, ЕТ-91. 

Групи ТЕФ: ТП-91, ТК-91. 

 

Підключитися до конференції Zoom: 

https://zoom.us/j/6531167910  

Ідентифікатор конференції: 653 116 7910 

Код доступу: 7jnXz4 

 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUzMDc3MTM2NDI3 

Код курсу 

vnpduuk 

 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали  

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUzMDc3MTM2NDI3 

Код курсу 

Vnpduuk 

 

https://zoom.us/j/6531167910
https://classroom.google.com/u/1/c/MTUzMDc3MTM2NDI3
https://classroom.google.com/u/1/c/MTUzMDc3MTM2NDI3


 

Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

Психологія конфлікту 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Викладач Байдиченко Надія Володимірівна 

Контактні 

телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі 

НПП та режим 

роботи 

+38(050)3512222 

N.Baydichenko@ukr.net 
Telegram: https://t.me/joinchat/LBQoMhq3U08yhUoMTFCtZQ 
Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета курсу – є формування у студентів здатностей:  

використовувати знання щодо типології, причин 

виникнення конфліктів та стратегій поведінки у конфліктах; 

застосовувати знання щодо ролі посередництва у 

розв’язанні конфліктів; використовувати традиційні методи 

і технології у подоланні та профілактиці конфліктів; 

прогнозувати зміни і динаміку перебігу конфліктів 

 

Форми та 

технології навчання 

Практичні заняття у дистанційному режимі через засоби 

телекомунікаційного зв’язку у синхронному режимі 

(платформа Zoom) 
Підключитися до конференції Zoom 

https://zoom.us/j/7802843802 
Идентификатор конференции: 780 284 38 02 

Код доступа: 3PrX3b 

Посилання на 

робочу програму 

(силабус) та інші 

документи 

https://classroom.google.com/c/MTQ1MTU3NzAxNzg5?cjc=l7

ndvl7 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні матеріали 

https://classroom.google.com/c/MTQ1MTU3NzAxNzg5?cjc=l7

ndvl7 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/joinchat/LBQoMhq3U08yhUoMTFCtZQ
https://zoom.us/j/7802843802
https://classroom.google.com/c/MTQ1MTU3NzAxNzg5?cjc=l7ndvl7
https://classroom.google.com/c/MTQ1MTU3NzAxNzg5?cjc=l7ndvl7
https://classroom.google.com/c/MTQ1MTU3NzAxNzg5?cjc=l7ndvl7
https://classroom.google.com/c/MTQ1MTU3NzAxNzg5?cjc=l7ndvl7


Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту

) 

Психологія конфлікту 

НПП, що 

забезпечую

ть 

викладання 

Викладач Бортун Богдан Олександрович 

Контактні 

телефони, 

електронна 

пошта, 

посилання 

на 

соціальні 

мережі 

НПП та 

режим 

роботи 

+38(095)4990517 

bortun.bohdan@lll.kpi.ua 
Telegram: https://t.me/joinchat/LBLFLBjyrzqMeFyosGE9ig 
Режим роботи за розкладом 

 

Ко 

роткий 

опис 

дисципліни 

(програмні 

цілі) 

Мета курсу – є формування у студентів здатностей: оцінювати власні 

пізнавальні процеси; психологічні стани та почуття з метою забезпечення 

ефективної і безпечної діяльності; 

організовувати власну діяльність як складову колективної діяльності; 

здійснювати психологічний аналіз складних ситуацій взаємодії 

«особистість-суспільство», «особистість-соціальна група», «особистість-

особистість»; використовувати знання, поглиблювати їх та розвивати 

критичне мислення; рефлектувати особисті знання. 

 

Форми та 

технології 

навчання 

Лекції та семінарські у дистанційному режимі, отримання лекційного та 

семінарського матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку у 

синхронному режимі (платформа Zoom): 

https://us04web.zoom.us/j/3317538901?pwd=dkkxZEw3UVdPSnBFazNCRW1R

ZWR6dz09 

Идентификатор конференции: 331 753 8901 

Код доступа: 1tcpnm 

Посилання 

на робочу 

програму 

(силабус) 

та інші 

документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTUyNDYxMTIyMTI0?cjc=j4dt2lz 

Посилання 

на ресурс, 

де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTI0MjAzOTYyODkw?cjc=hzpayzr 

 

 

mailto:volianiuk.nataliia@lll.kpi.ua


Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

 

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Доктор психологічних наук, доцент  

ПЛЮЩ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

Контактні 

телефони, 

електронна 

пошта, посилання 

на соціальні 

мережі НПП та 

режим роботи 

+38(067)4547781 

+38(093)4547781 

plyushch110@gmail.com 

Telegram: +38(067)4547781 

 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни (програмні 

цілі) 

Мета  курсу  –  сформувати  у  студентів  здатності:  
використовувати знання щодо типології, причин виникнення 
конфліктів та стратегій поведінки   у   конфліктах;   
застосовувати   знання   щодо   ролі посередництва у розв’язанні 
конфліктів; використовувати традиційні методи  і  технології  у  
подоланні  та  профілактиці  конфліктів; прогнозувати зміни і 
динаміку перебігу конфліктів. 

Форми та 

технології 

навчання 

Лекції у дистанційному режимі, отримання лекційного 

матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку у 

синхронному режимі ( платформа Zoom). Семінарські заняття 

проводяться згідно розкладу через засоби телекомунікаційного 

зв’язку у синхронному режимі (платформа Zoom). 

https://us04web.zoom.us/j/4115352172?p     

wd=V0tGU3RabFBUM3N4TW9xYzJtRnV1UT09 

Идентификатор конференции: 411 535 2172 

Код доступа: 09uJtT 

Посилання на робочу 

програму (силабус) 

та інші 

документи 

http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/04/Психологія-конфлікту.pdf 

 

гугл класс 

https://classroom.google.com/u/0/h 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні 

матеріали 

 http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/04/Психологія-конфлікту.pdf 

 

 

mailto:plyushch110@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/4115352172?pwd=V0tGU3RabFBUM3N4TW9xYzJtRnV1UT09
https://us04web.zoom.us/j/4115352172?pwd=V0tGU3RabFBUM3N4TW9xYzJtRnV1UT09
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/04/Психологія-конфлікту.pdf
https://classroom.google.com/u/0/h
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/04/Психологія-конфлікту.pdf

