
Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту

) 

Психологія 

НПП, що 

забезпечую

ть 

викладання 

Викладач Бортун Богдан Олександрович 

Контактні 

телефони, 

електронна 

пошта, 

посилання 

на 

соціальні 

мережі 

НПП та 

режим 

роботи 

bortun.bohdan@lll.kpi.ua 

Telegram: https://t.me/joinchat/H_KXf1Wx6u-ReBXN9uGvnw 

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/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdI
UW83QT09 
ID: 732 6950 4214 

Пароль: 6uQaH9 

Посилання 

на робочу 

програму 

(силабус) 

та інші 

документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTI0MjAzOTYyODkw/m/MTUyMzI3MDE2O

DIw/details 

Посилання 

на ресурс, 

де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

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

 

 

mailto:volianiuk.nataliia@lll.kpi.ua
https://t.me/joinchat/H_KXf1Wx6u-ReBXN9uGvnw
https://us04web.zoom.us/j/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdIUW83QT09
https://us04web.zoom.us/j/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdIUW83QT09


Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту

) 

Соціальна психологія 

НПП, що 

забезпечую

ть 

викладання 

Викладач Бортун Богдан Олександрович 

Контактні 

телефони, 

електронна 

пошта, 

посилання 

на 

соціальні 

мережі 

НПП та 

режим 

роботи 

bortun.bohdan@lll.kpi.ua 

Telegram: https://t.me/joinchat/LBLFLBz25Ja33oCPjVKwcg 

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/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdI
UW83QT09 
ID: 732 6950 4214 

Пароль: 6uQaH9 

Посилання 

на робочу 

програму 

(силабус) 

та інші 

документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTUyNDYwMjM5NzMw?cjc=dpxlcuc 

Посилання 

на ресурс, 

де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyNDYwMjM5NzMw?cjc=dpxlcuc 

 

 

mailto:volianiuk.nataliia@lll.kpi.ua
https://us04web.zoom.us/j/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdIUW83QT09
https://us04web.zoom.us/j/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdIUW83QT09


Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту

) 

Психологія конфлікту 

НПП, що 

забезпечую

ть 

викладання 

Викладач Бортун Богдан Олександрович 

Контактні 

телефони, 

електронна 

пошта, 

посилання 

на 

соціальні 

мережі 

НПП та 

режим 

роботи 

bortun.bohdan@lll.kpi.ua 

Telegram: https://t.me/joinchat/LBLFLBjyrzqMeFyosGE9ig 

Режим роботи за розкладом 

 

Ко 

роткий 

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/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdI
UW83QT09 
ID: 732 6950 4214 

Пароль: 6uQaH9 

Посилання 

на робочу 

програму 

(силабус) 

та інші 

документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTUyNDYxMTIyMTI0?cjc=j4dt2lz 

Посилання 

на ресурс, 

де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

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

 

mailto:volianiuk.nataliia@lll.kpi.ua
https://us04web.zoom.us/j/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdIUW83QT09
https://us04web.zoom.us/j/73269504214?pwd=bWhtc2M3SjMvRXRqM056ZUdIUW83QT09

