
Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Зав. Кафедри, доктор психологічних наук, професор 

ВОЛЯНЮК НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА 

Контактні 

телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі 

НПП та режим 

роботи 

+38(050)5538334 

volianiuk.nataliia@lll.kpi.ua 

Telegram: 

https://t.me/joinchat/pnV2JVj1QZJkNmJi - ФТІ; РТФ; ФПМ; 

ФЕЛ 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета курсу – є формування у магістрів: здатності до 

міжособистісної взаємодії та педагогічної діяльності; 

здатності до навчання та самоаналізу (пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел); здатності до 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатності пропонувати концепції, моделі, винаходити й 

апробувати способи й інструменти професійної діяльності з 

використанням природничих, соціально-гуманітарних та 

економічних наук. 

Форми та 

технології 

навчання 

Лекції у дистанційному режимі, отримання лекційного 

матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку у 

синхронному режимі (платформа Zoom). 

Ідентифікатор конференції 676 239 65 63; код доступу 

8YF8Z2 

Посилання на 

робочу програму 

(силабус) та інші 

документи 

посилання на силабус 

http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Pedagogical-

skills_2021.pdf 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали 

http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/ 
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Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

 

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

(семінари) 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

ст. викл., канд. психол. н.  

МОСКАЛЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 

Контактні 

телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі 

НПП та режим 

роботи 

Тел. 050 700 20 20 

 Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua  

 

Telegram  

https://t.me/joinchat/e-II0hntpc9kMWQy (ФТІ, РТФ) 

 

 https://t.me/joinchat/8JYBnlasaFo4Nzky (ФПМ, ФЕЛ) 

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Кредитний модуль “Педагогічна майстерність” має за мету 

підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної 

діяльності у вищих навчальних закладах на посадах 

асистентів і належить до циклу професійної підготовки. 

Обсяг кредитного модуля –  2 кредити ECTS. 

Предмет навчальної дисципліни – процес навчання і 

підготовки фахівців з вищою освітою. 

 

Форми та технології 

навчання 

 

Дистанційне навчання  Google classroom 

Семінарські заняття відбуватимуться за розкладом у 

синхронному режимі (платформа Zoom) 

 

Ідентифікатор конференції : 517 558 1158 

Код доступа: 8JdUea 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRV

NndTNTZzQT09 

 

Посилання на 

робочу програму 

(силабус) та інші 

документи 

http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Pedagogical-

skills_2021.pdf 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com 

https://campus.kpi.ua 
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