
Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

НПП, що забезпечують 

викладання 
К.ПСИХОЛ. Н., ПРОФЕСОР  

ВИНОСЛАВСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 
Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі НПП та режим 

роботи 

+38(068)3217133 

olenavynoslavska@gmail.com 

Telegram: OlenaVynoslavska +380 68 321 71 33 

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни (програмні 

цілі) 

Мета курсу – формування у студентів психолого-педагогічних та 

фундаментальних знань щодо вирішення практичних задач з 

викладання фахових дисциплін у закладах вищої освіти, зокрема, 

прогнозування напрямків розвитку викладання фахових 

дисциплін відповідно до вимог розвитку сучасного суспільства та 

промислового виробництва, модифікації методик викладання 

фахових дисциплін, системного підходу до організації навчання 

фахових дисциплін та контролю знань студентів, застосування 

методів активізації ученнєво-пізнавальної діяльності студентів, 

здійснення педагогічного спілкування на засадах 

загальноприйнятих норм поведінки і моралі у професійних 

відносинах. 

Форми та технології 

навчання 

Лекції 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, розміщений на Платформі  «Сікорський» 

https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb 

Ідентифікатор персональної конференції 

96741768689 Код доступу: Z7TQaU 

 

 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb 

 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали  

www.psy.kpi.ua 
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Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

К.ПСИХОЛ. Н., 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 

Maria Kononets 

Режим роботи за розкладом 
Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета курсу – сформувати у студентів здатності: 

використовувати основні положення соціально-

психологічної науки при вирішенні професійних завдань; 

аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси; 

використовувати знання теорій соціальної психології; 

використовувати соціологічні методи дослідження для 

вивчення актуальних соціальних проблем, ідентифікації 

потреб та інтересів соціальних груп. 
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=WGZsYUhPK2hxbUc4YVJ

mT0lhdysyZz09 

Идентификатор конференции: 995 312 0638 

Код доступа: 4X8idF   
Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQxNDU5OTQ3 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQxNDU5OTQ3 

Код курсу: skctjfz 

Meet https://meet.google.com/lookup/fxen4t5hsz 
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Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

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) 

Вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія» 

забезпечує формування соціальних навичок (Soft Skills), що 

дозволяють бути успішним незалежно від специфіки діяльності та 

напрямку, в якому працює людина. 

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 

здійснювати психологічний аналіз складних ситуацій взаємодії 

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

«особистість-особистість»; 

організовувати власну діяльність як складову колективної 

діяльності 

Форми та технології 

навчання 

Форма навчання – денна,  

Лекції 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, розміщений на Платформі  «Сікорський» 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzUxMzAwODky?cjc=f2eqmij 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzUxMzAwODky?cjc=f2eqmij 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMzUxMzAwODky?cjc=f2eqmij 

 

 

 



 

Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

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  

Viber, Telegram 

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 

здійснювати психологічний аналіз складних ситуацій взаємодії 

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

«особистість-особистість»; 

 організовувати власну діяльність як складову колективної діяльності 

 

Форми та технології 

навчання 

денна 

Дистанційне навчання  Google classroom 

Код курсу   ezm22oo  

Лекції відбуваються на платформі Zoom 

Meeting ID: 517 558 1158 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZ

zQT09 

 

Посилання на 

робочу програму 

(силабус) та інші 

документи 

https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDY4NzEyNTAy 

 

Посилання на 

ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали  

https://classroom.google.com 

https://campus.kpi.ua 
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Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

НПП, що забезпечують 

викладання 
ВИКЛАДАЧ  

РИБАЛЬЧЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі НПП та режим 

роботи 

+38(067)7166024 

rybko66@gmail.com; Viber; WhatsApp; Telegram 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета курсу – формування у студентів здібностей з метою 

подальшого використання практичних навичок в суспільному 

житті для забезпечення ефективної і безпечної діяльності; 

організовувати діяльність викладача, 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 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, розміщений на Платформі  «Сікорський» 

https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та інші 

документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb 
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Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

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:  

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий 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; організовувати власну діяльність як складову 

колективної діяльності. 

 

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/MTUzNzA5MzA4Mjcy?cjc=6fg745y 

Посилання на ресурс, 

де розміщені навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUzNzA5MzA4Mjcy?cjc=6fg745y 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/7802843802


Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

НПП, що забезпечують 

викладання 

ВИКЛАДАЧ ВАСИЛЬЧЕНКО-ДЕРУЖКО 

КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі НПП та режим 

роботи 

+380667792432 

Vasylchenko-Deruzhko.Kateryna@lll.kpi.ua 

11pandora93@gmail.com 

Телеграм: https://t.me/joinchat/AAAAAErIkWgS63QWb_R6ag 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни (програмні 

цілі) 

Мета курсу – є формування у студентів здатностей здійснювати 

психологічний аналіз складних ситуацій взаємодії «особистість-

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

особистість»; організовувати власну діяльність як складову 

колективної діяльності. 

 

Форми та технології 

навчання 

Семінарські заняття проводяться згідно розкладу через засоби 

телекомунікаційного зв’язку у синхронному режимі (платформа 

Zoom) 

Катерина Васильченко приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Соціальна психологія 

Время: Это регулярная конференция Начать в любое время 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78032694255?pwd=WjNVcHo3VTBlcitJ

bDd3OC9mZVlqQT09 

Идентификатор конференции: 780 3269 4255 

Код доступа: 8T3WCL 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

Посилання на матеріали лектора: 

Москаленко О.В. 

https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDY4NzEyNTAy 

 

 

Посилання на ресурс, 

де розміщені навчальні 

матеріали  

Посилання на матеріали лектора: 

Москаленко О.В. 

https://classroom.google.com 

https://campus.kpi.ua 
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Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту

) 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

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/LBLFLBz25Ja33oCPjVKwcg 

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий 

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/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdIUW
83QT09 
ID: 732 6950 4214 

Пароль: 6uQaH9 

Посилання 

на робочу 

програму 

(силабус) та 

інші 

документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTUyNDYwMjM5NzMw?cjc=dpxlcuc 

Посилання 

на ресурс, 

де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyNDYwMjM5NzMw?cjc=dpxlcuc 

 

mailto:volianiuk.nataliia@lll.kpi.ua
https://us04web.zoom.us/j/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdIUW83QT09
https://us04web.zoom.us/j/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdIUW83QT09


Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

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 

 

Короткий 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; організовувати власну діяльність як складову 

колективної діяльності. 

 

Форми та технології навчання Практичні заняття у дистанційному режимі, через засоби 

телекомунікаційного зв’язку у синхронному режимі 

(платформа Zoom); матеріали розміщені на  

Платформі  «Сікорський»  

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAzMTc1 

Код класу 

us5sren 

 

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи 
https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAzMTc1 

Код класу 

us5sren 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні матеріали  
https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAzMTc1 

Код класу 

us5sren 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAzMTc1
https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAzMTc1
https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAzMTc1


Назва навчальної 

дисципліни 

 (освітнього 

компоненту) 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

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/TGDtNhV3HY4oOxGxBmDd5Q 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни 

 (програмні цілі) 

Мета курсу – сформувати у студентів здатності: 

використовувати основні положення соціально-психологічної 

науки при вирішенні професійних завдань; аналізувати 

соціально-значущі проблеми та процеси; використовувати 

знання теорій соціальної психології; використовувати 

соціологічні методи дослідження для вивчення актуальних 

соціальних проблем, ідентифікації потреб та інтересів 

соціальних груп. 

  
Форми та технології 

навчання  

Практичні заняття у дистанційному режимі, отримання 

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/MTUyOTY0NDA4ODAx 

Посилання на ресурс, 

де розміщені навчальні 

матеріали 

https://classroom.google.com/c/MTUyOTY0NDA4ODAx 

 

mailto:zoriana.onipko@gmail.com
https://classroom.google.com/c/MTUyOTY0NDA4ODAx
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