
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

 (освітнього 

компоненту) 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ 

ШКОЛИ 

НПП, що  

забезпечують навчання 

КАНДИДАТ ПОЛІТИЧНИХ НАУК, викладач 

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) 

Мета – формування здатності виконувати посадові 

обов’язки асистента у ВНЗ: організовувати та аналізувати 

свою педагогічну діяльність; планувати навчальні заняття 

згідно з навчальним планом та програмою дисципліни; 

розробляти зміст, проводити структурування навчального 

матеріалу та проводити заняття різних видів; забезпечувати 

послідовність викладення матеріалу та міждисциплінарні 

зв’язки; визначати методи та засоби навчання та контролю; 

організувати та керувати пізнавальною діяльністю 

студентів, формувати у студентів критичне мислення та 

уміння здійснювати діяльність зі всіма її складовими; 

аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і 

використовувати її в педагогічній практиці; здійснювати 

контроль і оцінку результатів та проводити корекцію 

процесу навчання 

Форми та технології 

навчання  

Лекції у дистанційному режимі, отримання лекційного 

матеріалу через засоби телекомунікаційного зв язку у 

синхронному режимі (платформа Zoom). Ідентифікатор 

персональної конференції: 963 530 0619. Код доступу: 

QQ3eA5 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

посилання на силабус: 

https://classroom.google.com/c/MTUyODk3NDcxNDA4 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали 
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Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

 

ПЕДАГОГІКА  ВИЩОЇ ШКОЛИ 

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/H_KXf0SsyjUrVKsfya1vEg 

 

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета – формування здатності виконувати посадові обов’язки 

асистента у ВНЗ: організовувати та аналізувати свою 

педагогічну діяльність; планувати навчальні заняття згідно з 

навчальним планом та програмою дисципліни; розробляти 

зміст, проводити структурування навчального матеріалу та 

проводити заняття різних видів; забезпечувати послідовність 

викладення матеріалу та міждисциплінарні зв’язки; визначати 

методи та засоби навчання та контролю; організувати та 

керувати пізнавальною діяльністю студентів, формувати у 

студентів критичне мислення та уміння здійснювати 

діяльність зі всіма її складовими; аналізувати навчальну та 

навчально-методичну літературу і використовувати її в 

педагогічній практиці; здійснювати контроль і оцінку 

результатів та проводити корекцію процесу навчання. 

Форми та технології 

навчання 

Дистанційне навчання  Google classroom 

Семінарські заняття відбуватимуться за розкладом 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: 

https://classroom.google.com/c/MTUyODk3NDcxNDA4 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyODk3NDcxNDA4 
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Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

 

ПЕДАГОГІКА  ВИЩОЇ ШКОЛИ 

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 

https://t.me/joinchat/LBLFLBrmAAVH1YxG_6BvqA 

 
Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета – формування здатності виконувати посадові обов’язки 

асистента у ВНЗ: організовувати та аналізувати свою 

педагогічну діяльність; планувати навчальні заняття згідно з 

навчальним планом та програмою дисципліни; розробляти 

зміст, проводити структурування навчального матеріалу та 

проводити заняття різних видів; забезпечувати послідовність 

викладення матеріалу та міждисциплінарні зв’язки; визначати 

методи та засоби навчання та контролю; організувати та 

керувати пізнавальною діяльністю студентів, формувати у 

студентів критичне мислення та уміння здійснювати 

діяльність зі всіма її складовими; аналізувати навчальну та 

навчально-методичну літературу і використовувати її в 

педагогічній практиці; здійснювати контроль і оцінку 

результатів та проводити корекцію процесу навчання. 

Форми та технології 

навчання 

Дистанційне навчання  Google classroom 

Семінарські заняття відбуватимуться за розкладом 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/MTUyODk3NDcxNDA4 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyODk3NDcxNDA4 
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Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

ПЕДАГОГІКА  ВИЩОЇ ШКОЛИ 

НПП, що забезпечують 

викладання 
БЛОХІНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 

К.ПСИХОЛ.Н., ДОЦЕНТ 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі НПП та режим 

роботи 

+38(067)-686-85-02; 

 irinablohina1@ukr.net; 

blokhina.iryna@lll.kpi.ua; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009852765755; 

t.me/blokhinairina; 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни (програмні 

цілі) 

Мета – формування здатності виконувати посадові обов’язки 

асистента у ВНЗ: організовувати та аналізувати свою 

педагогічну діяльність; планувати навчальні заняття згідно з 

навчальним планом та програмою дисципліни; розробляти 

зміст, проводити структурування навчального матеріалу та 

проводити заняття різних видів; забезпечувати послідовність 

викладення матеріалу та міждисциплінарні зв’язки; 

визначати методи та засоби навчання та контролю; 

організувати та керувати пізнавальною діяльністю студентів, 

формувати у студентів критичне мислення та уміння 

здійснювати діяльність зі всіма її складовими; аналізувати 

навчальну та навчально-методичну літературу і 

використовувати її в педагогічній практиці; здійснювати 

контроль і оцінку результатів та проводити корекцію 

процесу навчання. 

Форми та технології 

навчання 

Форма навчання – денна, Лекції у дистанційному режимі, 

отримання лекційного матеріалу через засоби 

телекомунікаційного зв’язку у синхронному режимі 

(платформа Zoom). Ідентифікатор конференції 994 331 82 03; 

https://zoom.us/j/9943318203?pwd=Q0FUeG8xYmdrZk04UVdz

dmJrWmVyZz09 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

посилання на силабус: 

https://classroom.google.com/c/MTUyODk3NDcxNDA4 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyODk3NDcxNDA4 
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