
Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

 

 

СОЦІАЛЬНА 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 – 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 

Семінари у дистанційному режимі (платформа Zoom). 

 

https://zoom.us/j/9953120638?pwd=WGZsYUhPK2hxbUc4YVJmT0lh

dysyZz09 

 

Ідентифікатор конференції 995 312 0638 

Код доступа: 4X8idF  

Посилання на 

робочу 

програму 

(силабус) та 

інші документи 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQxNDU5OTQ3?cjc=skctjfz 

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

psychology_2021.pdf 

 

  

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQxNDU5OTQ3?cjc=skctjfz 

  

https://zoom.us/j/9953120638?pwd=WGZsYUhPK2hxbUc4YVJmT0lhdysyZz09
https://zoom.us/j/9953120638?pwd=WGZsYUhPK2hxbUc4YVJmT0lhdysyZz09
https://classroom.google.com/c/MTUyMzQxNDU5OTQ3?cjc=skctjfz
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Social-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Social-psychology_2021.pdf
https://classroom.google.com/c/MTUyMzQxNDU5OTQ3?cjc=skctjfz


Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 
 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ   

 

НПП, що 

забезпечують 

викладання  

 
 

 

Канд. психол. н.,  доцент, професор 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)  

 
 

Враховуючи важливість соціально-психологічних знань 

для сучасної людини, що дають змогу кожній особистості 

здійснювати власну діяльність в різних сферах суспільного 

життя,  а також правові та моральні норми та цінності 

суспільства створено курс «Соціальна психологія».  

Навчальна дисципліна складається з лекційних занять, в 

яких міститься цікава теоретична інформація про соціальну 

психологію, наводяться приклади (результати досліджень, 

психодіагностичні тести, результати експериментів), 

надається велика кількість практичних порад, які студенти 

можуть застосовувати на практиці.  

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/Social-

psychology_2021.pdf 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  
 

 

 

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


Назва 
навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

 

СОЦІАЛЬНА 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(093)4547781 
plyushch110@gmail.com 

Telegram: +38(067)4547781 

 
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 

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/MTUyMzUxMzAwODky?cjc=f2e

qmij 

 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzUxMzAwODky?cjc=f2e

qmij 

 

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


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 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=Q0FUeG8xYmdrZk04UVd

zdmJrWmVyZz09 

9sNpRM код доступу 

Посилання на 

робочу програму 

(силабус) та інші 

документи 

посилання на силабус 

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

2eqmij 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали  

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

2eqmij 

 

https://zoom.us/j/9943318203?pwd=Q0FUeG8xYmdrZk04UVdzdmJrWmVyZz09
https://zoom.us/j/9943318203?pwd=Q0FUeG8xYmdrZk04UVdzdmJrWmVyZz09
https://classroom.google.com/c/MTUyMzUxMzAwODky?cjc=f2eqmij
https://classroom.google.com/c/MTUyMzUxMzAwODky?cjc=f2eqmij
https://classroom.google.com/c/MTUyMzUxMzAwODky?cjc=f2eqmij
https://classroom.google.com/c/MTUyMzUxMzAwODky?cjc=f2eqmij


Назва навчальної 

дисципліни (освітнього 

компоненту) 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ   

 (семінари) 

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  

 

Telegram для груп ІК-01, ІК-02 

https://t.me/joinchat/ZmKKM2jc9-kxNzM6 

 

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 

Дистанційне навчання  Google classroom 

Семінарські заняття відбуватимуться за розкладом у 

синхронному режимі (платформа Zoom) 

 

Ідентифікатор конференції : 517 558 1158 

Код доступа: 8JdUea 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRV

NndTNTZzQT09 

 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

 

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

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://t.me/joinchat/ZmKKM2jc9-kxNzM6
https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09
https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Social-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Social-psychology_2021.pdf
https://classroom.google.com/
https://campus.kpi.ua/


Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

 

 

 

СОЦІАЛЬНА 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) 

Вивчення навчального курсу необхідне для формування 

наступних  здатностей: 

- 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 

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/Social-

psychology_2021.pdf 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали 

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

psychology_2021.pdf 

 

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


Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

СОЦІАЛЬНА 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/ZkwGOfm_I-BkMGM6 ФПМ 

https://t.me/joinchat/Z7RWXjUX4y1jOGJi ФІОТ 

 

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Враховуючи важливість соціально-психологічних знань для 

сучасної людини, що дають змогу кожній особистості 

здійснювати власну діяльність в різних сферах суспільного 

життя, враховуючі правові та моральні норми та цінності 

суспільства, створено курс «Соціальна психологія». 

Навчальна дисципліна складається з лекційних занять, в 

яких міститься цікава теоретична інформація про соціальну 

психологію, наводяться приклади (результати досліджень, 

психодіагностичні тести, результати експериментів), 

надається велика кількість практичних порад, які студенти 

можуть застосовувати на практиці.  

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  

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

psychology_2021.pdf 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали  

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

psychology_2021.pdf 

 

 

mailto:volianiuk.nataliia@lll.kpi.ua
https://t.me/joinchat/ZkwGOfm_I-BkMGM6
https://t.me/joinchat/Z7RWXjUX4y1jOGJi
https://us04web.zoom.us/j/3317538901?pwd=dkkxZEw3UVdPSnBFazNCRW1RZWR6dz09
https://us04web.zoom.us/j/3317538901?pwd=dkkxZEw3UVdPSnBFazNCRW1RZWR6dz09
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Social-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Social-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Social-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Social-psychology_2021.pdf

