
Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

 

ПСИХОЛОГІЯ 

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/d_ReMSOi-tQwY2Ri  - ІМЗ; ІЕЕ; ІХФ 

https://t.me/joinchat/rAInwbUcm08zNGQy - ФБМІ; ТЕФ; ММІ 

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 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/Psychology-_2021.pdf 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали 

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

 

 

mailto:volianiuk.nataliia@lll.kpi.ua
https://t.me/joinchat/d_ReMSOi-tQwY2Ri
https://t.me/joinchat/rAInwbUcm08zNGQy
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Psychology-_2021.pdf
https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb


Назва навчальної 
дисципліни (освітнього 
компоненту) 

 

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) 

Метою навчальної дисципліни є формування у 

студентів здатностей: оцінювати власні пізнавальні 

процеси; психічні 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 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 

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

 

Посилання на ресурс, де 

розміщені 

навчальні матеріали 

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

 

mailto:plyushch110@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/4115352172?pwd=V0tGU3RabFBUM3N4TW9xYzJtRnV1UT09
https://us04web.zoom.us/j/4115352172?pwd=V0tGU3RabFBUM3N4TW9xYzJtRnV1UT09
https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb
https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb
https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb
https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb


Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

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 навчальної дисципліни 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 

денна 

Дистанційне навчання  Google classroom 

Код курсу   46ehscm 

Лекції відбуваються на платформі Zoom 

 

Ідентифікатор конференції : 517 558 1158 

Код доступа: 8JdUea  

 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9p

clRVNndTNTZzQT09 

 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

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

_2021.pdf 

 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com 

https://campus.kpi.ua 

 

mailto:Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua
https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09
https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Psychology-_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Psychology-_2021.pdf
https://classroom.google.com/
https://campus.kpi.ua/


Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

ПСИХОЛОГІЯ 
 (семінари) 

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) 

Підвищення ефективності професійної підготовки і 

діяльності у сучасних умовах потребує високого рівня 

психологічної компетентності фахівців, що і зумовлює 

необхідність вивчення дисципліни «Психологія». 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів 

здатностей:  

• оцінювати власні пізнавальні процеси; психічні 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. 

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 994 331 82 03; 

https://zoom.us/j/9943318203?pwd=Q0FUeG8xYmdrZk04UV

dzdmJrWmVyZz09 

9sNpRM код доступу 

Посилання на робочу 

програму (силабус) 

та інші документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTUyMTc5ODE3MDU0?cjc=

xangcag 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMTc5ODE3MDU0?cjc=

xangcag 

mailto:irinablohina1@ukr.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009852765755
https://zoom.us/j/9943318203?pwd=Q0FUeG8xYmdrZk04UVdzdmJrWmVyZz09
https://zoom.us/j/9943318203?pwd=Q0FUeG8xYmdrZk04UVdzdmJrWmVyZz09


Назва навчальної 

дисципліни 

 (освітнього компоненту) 

ПСИХОЛОГІЯ 

НПП, що  

забезпечують навчання 
Кандидат політичних наук, асистент 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 – 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  

Практичні заняття 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/MTUyOTY0NDA4ODQx 

 

Код доступу:  gwgz2y4 

 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали 

https://classroom.google.com/c/MTUyOTY0NDA4ODQx 

 

Код доступу:  gwgz2y4 

 

 

 

 

 

mailto:zoriana.onipko@gmail.com
https://t.me/joinchat/TGDtNhV3HY4oOxGxBmDd5Q
https://classroom.google.com/c/MTUyOTY0NDA4ODQx
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Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

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/UgmwanYPDsdb72ap ФІОТ 

https://t.me/joinchat/IFu3FBKGxTKn6cBU ІХФ, ІЕЕ 

https://t.me/joinchat/49xEdMrowGgyODgy ФБМІ 

https://t.me/joinchat/NHHgUQ6zPrRmMzky ПБФ 

 

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/3317538901?pwd=dkkxZEw3UVdP

SnBFazNCRW1RZWR6dz09 

Идентификатор конференции: 331 753 8901 

Код доступа: 1tcpnm 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTI0MjAzOTYyODkw/m/MT

UyMzI3MDE2ODIw/details 

Посилання на ресурс, 

де розміщені навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTI0MjAzOTYyODkw?cjc=h

zpayzr 

mailto:volianiuk.nataliia@lll.kpi.ua
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Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

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 наступних 

навичок:  

-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», 

«особистістьсоціальна група», «особистість-особистість»; 

-використовувати знання, поглиблювати їх та розвивати 

критичне мислення, 

- рефлектувати особисті знання. 

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


Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту)  

 

ПСИХОЛОГІЯ 

НПП, що 

забезпечують 

викладання  

Викладач ОСТАПЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі НПП 

та режим роботи  

+38(067)7028776  ostapsergo@hotmail.com 

Telegram: https://t.me/joinchat/zqS4fiTRZLMxZTIy для  

ФІОТ: ІА-01, ІА-02, ІА-03, ІА-04  

Telegram: https://t.me/joinchat/cGBwziXFBVw2ZTEy для 

ФТІ: ФЕ-01, ФІ-01, ФІ-02, ФІ-03, ФІ-04  

Telegram: https://t.me/joinchat/jPqgSSphjqkxZDRi  для 

ІПСА: КА-01, КА-02, КА-03, КА-04, КА-05, КА-06, КА-07, 

КА-08, ДА-01, ДА-02 

Telegram: https://t.me/joinchat/qIp-ifzNXjk2ODli  для ФММ: 

УВ-01,УВ-02,УЗ-01, УЗ-02, УІ-01, УІ-02, УЛ-01, УЛ-02  

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни (програмні 

цілі)  

 

Мета семінарського курсу – є розширення і поглиблення 

знань отриманих на лекції і в процесі самостійної 

підготовки до заняття. 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 

Семінарські (практичні) заняття проводяться згідно 

розкладу через засоби телекомунікаційного зв’язку у 

синхронному режимі (платформа Zoom).  Ідентифікатор 

зали персональної конференції 969 155 9768 Код доступу: 

mailto:ostapsergo@hotmail.com
https://t.me/joinchat/zqS4fiTRZLMxZTIy
https://t.me/joinchat/cGBwziXFBVw2ZTEy
https://t.me/joinchat/jPqgSSphjqkxZDRi
https://t.me/joinchat/qIp-ifzNXjk2ODli


386270 

https://us04web.zoom.us/j/9691559768?pwd=dTlqemFQTkpiS

3FVMTVUSlc0bjQ2UT09  

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи  

Посилання на матеріали викладачки Боковець Ольги 

Ігорівни  

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUzMDc3Mzk3ODcz  

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали   

Посилання на ресурси викладачки Боковець О. І.  

(семінарські заняття) 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUzMDc3Mzk3ODcz  

 

 

https://us04web.zoom.us/j/9691559768?pwd=dTlqemFQTkpiS3FVMTVUSlc0bjQ2UT09
https://us04web.zoom.us/j/9691559768?pwd=dTlqemFQTkpiS3FVMTVUSlc0bjQ2UT09
https://classroom.google.com/u/1/c/MTUzMDc3Mzk3ODcz
https://classroom.google.com/u/1/c/MTUzMDc3Mzk3ODcz

