
Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 

Психологія конфлікту 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Викладач Боковець Ольга Ігорівна 

Контактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні 

мережі НПП та режим роботи 

оbokovets@ukr.net 

Telegram: @olha_bk  

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета курсу – є формування у студентів здатностей:  

використовувати знання щодо типології, причин 

виникнення конфліктів та стратегій поведінки у 

конфліктах; застосовувати знання щодо ролі 

посередництва у розв’язанні конфліктів; 

використовувати традиційні методи і технології у 

подоланні та профілактиці конфліктів; прогнозувати 

зміни і динаміку перебігу конфліктів 

 

Форми та технології навчання Лекційні заняття 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». 

Практичні заняття у дистанційному режимі через 

засоби телекомунікаційного зв’язку у синхронному 

режимі (платформа Zoom) 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAwNDI4 

Код класу 

uhz2mtm 

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAwNDI4 

Код класу 

uhz2mtm 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAwNDI4 

Код класу 

uhz2mtm 

 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAwNDI4
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Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 

Психологія  

НПП, що забезпечують 

викладання 

Викладач Боковець Ольга Ігорівна 

Контактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні 

мережі НПП та режим роботи 

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. 

 

Форми та технології навчання Лекційні заняття 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». 

Практичні заняття у дистанційному режимі, через 

засоби телекомунікаційного зв’язку у синхронному 

режимі (платформа Zoom)  

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

Код класу 

hsqqa3d 

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи 

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

Код класу 

hsqqa3d 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні матеріали  

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

Код класу 

hsqqa3d 

 

 

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

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 
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Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 

Social Psyhology 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Викладач Боковець Ольга Ігорівна 

Контактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні 

мережі НПП та режим роботи 

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/MTUyMzQyNTAzMTk2 

Код класу 

dntgybb 

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAzMTk2 

Код класу 

dntgybb 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQyNTAzMTk2 

Код класу 

dntgybb 
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