
Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 

Психологія конфлікту 

НПП, що забезпечують викладання Доцент, к.психол.н., доцент  

Кононець Марія Олександрівна 

Контактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні 

мережі НПП та режим роботи 

kononets.maria@gmail.com 

Telegram: Maria Kononets 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета курсу – сформувати у студентів здатності: 

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 Лекції 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» 
https://classroom.google.com/c/MTUyMzM0NzM4MDEw 

 

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzM0NzM4MDEw 

 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMzM0NzM4MDEw 

Код курсу : vnjd67k  

Meet https://meet.google.com/lookup/dyg6dgpcg3 

 

 

Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 

Соціальна психологія 

НПП, що забезпечують викладання Доцент, к.психол.н., доцент Кононець Марія 

Олександрівна 

Контактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні 

мережі НПП та режим роботи 

kononets.maria@gmail.com 

Telegram: Maria Kononets 

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 Лекції у дистанційному режимі, отримання 

лекційного матеріалу через засоби 

телекомунікаційного зв’язку у синхронному 
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режимі (платформа Zoom); або асинхронному 

режимі – отримання запису лекційного 

матеріалу у вигляді веб-сторінок або у іншому 

форматі, розміщений на 

Платформі  «Сікорський» 
https://classroom.google.com/c/MTUyMzQxNDU5OTQ3 

  

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи 

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQxNDU5OTQ3 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали  

https://classroom.google.com/c/MTUyMzQxNDU5OTQ3 
Код курсу: skctjfz 

Meet https://meet.google.com/lookup/fxen4t5hsz 
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