
Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

SOCIAL PSYCHOLOGY 

НПП, що забезпечують 

викладання 
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, 

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) 

The purpose of the subject is to create the ability of students to: make a 

psychological analysis of the complex situations of the interaction of 

"person-society", "person-social group", "personality-personality"; 

organize own activities as a component of collective activity; use the 

methods of mathematical analysis in engineering calculations. 

 

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  

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

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

Social Psychology 

НПП, що забезпечують 

викладання 
Викладач Боковець Ольга Ігорівна 

(семінарські заняття) 

 

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: 

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-особи-

стість»; використовувати знання, поглиблювати їх та 

розвивати критичне мислення; рефлектувати особисті 

знання; організовувати власну діяльність як складову 

колективної діяльності. 

 

Форми та технології 

навчання 

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, ЕП-91, ЕП-92. 

Групи ФБТ: БЕ-91, БМ-91, БТ-92. 

Групи ФЕА: ДМ-91, ДМ-92, ДП-91, ДП-92, ДС-91, ДГ-91, 

ДВ-91. 

Групи ІТС: ТІ-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/MTUzMDc3Mzk4NDg1  

Код курсу 

v5ggfim 

 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUzMDc3Mzk4NDg1  

Код курсу 

v5ggfim 
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