
 

 

Назва навчальної 
дисципліни (освітнього 
компоненту) 

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

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  –  отримання студентами теоретичних знань про 
способи та механізмах дії економічних чинників на психіку 
людини і набуття навичок порівняльного аналізу різних моделей 
економічної поведінки і їх складових, а також умінь виділяти 
якісну своєрідність і специфіку психологічних механізмів 
економічної поведінки, аналізувати психологічні закономірності 
економічної діяльності різних суб’єктів господарювання. 

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/2020/12/Economic-
psychology_2021.pdf  

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні 

матеріали 

http://psy.kpi.ua/wp-
content/uploads/2017/04/%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7.-
%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94.-
%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%
A1-
%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C.%D0%9F%D0%
A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0
%AF.pdf  

mailto:plyushch110@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/4115352172?pwd=V0tGU3RabFBUM3N4TW9xYzJtRnV1UT09
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http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7.-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94.-%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C.%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%AF.pdf


Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту)  
 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

НПП, що 

забезпечують 

викладання  
 

 

ВИНОСЛАВСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі, 

НПП і режим 

роботи  
 

+38(068)321 7133 

 

olenavynoslavska@gmail.com 

 

Telegram: +38(068)321 7133 

 

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі)  

 
 

Економічна психологія – галузь психології, що досліджує уявлення 

індивідів і групп про економічні явища та економічну поведінку, яка 

базується на відображенні дійсності; виявляє і формалізує закономірності 

економічної поведінки у всіх її формах – від повсякденної господарської 

діяльності людини до зовнішньої і внутрішньої політики держави. 

Мета вивчення дисципліни – отримання студентами теоретичних знань 

про способи та механізми дії економічних чинників на психіку людини і 

набуття навичок порівняльного аналізу різних моделей економічної 

поведінки й їхніх складових, а також умінь виділяти якісну своєрідність і 

специфіку психологічних механізмів економічної поведінки, аналізувати 

психологічні закономірності економічної діяльності різних суб’єктів 

господарювання. 

Форми та технології 

навчання  
 

 Форма навчання – денна 

Лекції та семінарські заняття у дистанційному режимі, 

отримання лекційного матеріалу через засоби 

телекомунікаційного зв’язку у синхронному режимі (платформа 

Zoom).  

Ідентифікатор конференції: 96741768689;  

Код доступа: Z7TQaU 
 

Посилання на 

робочу програму 

(силабус) та інші 

документи  
 

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

psychology_2021.pdf 

Посилання на 

ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали  
 

 

mailto:olenavynoslavska@gmail.com
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf


Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

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 – отримання студентами теоретичних знань про способи 

та механізмах дії економічних чинників на психіку людини і набуття 

навичок порівняльного аналізу різних моделей економічної 

поведінки і їх складових, а також умінь виділяти якісну своєрідність 

і специфіку психологічних механізмів економічної поведінки, 

аналізувати психологічні закономірності економічної діяльності 

різних суб’єктів господарювання. 

Форми та 

технології 

навчання 

Лекції / семінари у дистанційному режимі (платформа Zoom). 

 

https://zoom.us/j/9953120638?pwd=WGZsYUhPK2hxbUc4YVJmT0lhd

ysyZz09 

 

Ідентифікатор конференції 995 312 0638 

Код доступа: 4X8idF  

Посилання на 

робочу програму 

(силабус) та інші 

документи 

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

psychology_2021.pdf 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MzE5OTQzNjA4NzA2?cjc=65gafsf 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/9953120638?pwd=WGZsYUhPK2hxbUc4YVJmT0lhdysyZz09
https://zoom.us/j/9953120638?pwd=WGZsYUhPK2hxbUc4YVJmT0lhdysyZz09
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf
https://classroom.google.com/c/MzE5OTQzNjA4NzA2?cjc=65gafsf


Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Викладач 

УМАНЕЦЬ  

АННА  ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі НПП та режим 

роботи 

+38(095)1220813 

AnnaUmanets0120@gmail.com 

Telegram, Viber +38(095)1220813 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни (програмні 

цілі) 

Метою дисципліни є формування у студентів навичок 

ефективного психологічного аналізу економічних явищ на 

різних рівнях соціального життя суспільства, знань про 

психологічні особливості особистості економічної діяльності. 

 

Форми та технології 

навчання 

Семінарські заняття проводяться згідно розкладу через 

засоби телекомунікаційного зв’язку у синхронному режимі 

(платформа Zoom). 

 

Ідентифікатор конференції: 946 429 8551 

Код доступу: iCm75t 

 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-
psychology_2021.pdf 
 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали 

http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-
psychology_2021.pdf 
 

mailto:AnnaUmanets0120@gmail.com
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf


Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

НПП, що 

забезпечують 

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 

bortun.bohdan@gmail.com 

Telegram:    

https://t.me/joinchat/Ivz0C6ayle3teLpO  ІЕЕ,ІХФ,ІМЗ 

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета вивчення дисципліни – отримання студентами 

теоретичних знань про способи та механізмах дії економічних 

чинників на психіку людини і набуття навичок порівняльного 

аналізу різних моделей економічної поведінки і їх складових, а 

також умінь виділяти якісну своєрідність і специфіку 

психологічних механізмів економічної поведінки, аналізувати 

психологічні закономірності економічної діяльності різних 

суб’єктів господарювання. 

 

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=dkkxZEw3UVdPSnB

FazNCRW1RZWR6dz09 

 

Идентификатор конференции: 331 753 8901 

Код доступа: 1tcpnm 

 

Посилання на робочу 

програму (силабус) 

та інші документи 

посилання на силабус  

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

psychology_2021.pdf 

 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали  

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

psychology_2021.pdf 

 
 

mailto:volianiuk.nataliia@lll.kpi.ua
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