
Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

Педагогічна майстерність 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Ст. викл., канд. психол. н. Москаленко Ольга Володимирівна 

Контактні 

телефони, 

електронна 

пошта, 

посилання на 

соціальні 

мережі НПП та 

режим роботи 

Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua  

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні 

цілі) 

Кредитний модуль “ Педагогічна майстерність ” має за мету підготовку 

магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах 

на посадах асистентів і належить до циклу професійної підготовки. Обсяг 

кредитного модуля –  2 кредити ECTS. 

Предмет навчальної дисципліни – процес навчання і підготовки фахівців з 

вищою освітою. 

 

Форми та 

технології 

навчання 

 

Дистанційне навчання  Google classroom 

Код курсу    julgwlt 

Лекції відбуваються на платформі Zoom 
Meeting ID: 517 558 1158 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09 
 

Посилання на 

робочу 

програму 

(силабус) та 

інші 

документи 

https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDcwOTg2MjY2 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com 

https://campus.kpi.ua 

 

2 

Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 

Психологія управлінської взаємодії 

НПП, що забезпечують викладання Ст. викл., канд. психол. н Москаленко Ольга 

Володимирівна 

Контактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні 

мережі НПП та режим роботи 

Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua  

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 
Основною метою навчальної 

дисципліни є формування в студентів знань 

щодо сучасних уявлень про управління як 

процес взаємодії між людьми в ієрархічно 

mailto:Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua
https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09
https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDcwOTg2MjY2
https://classroom.google.com/
https://campus.kpi.ua/
mailto:Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua


організованих системах; про різні форми 

роботи управлінського персоналу: атестацію, 

вибори на конкурентній основі, лідерські 

якості; ознайомляться з методичними прийоми 

визначення професійної придатності 

управлінського персоналу і лідера та засобами 

досягнення цілі при управлінні організацією; 

навчаться оцінювати інформацію про роботу 

персоналу та ознайомляться  з методиками 

експертної оцінки керівників трудового 

колективу. 
 

Форми та технології навчання денна 

Дистанційне навчання  Google classroom 

Код курсу   gzi5ypw  
 

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи 

https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDU3NDMwMDE5 

 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали  

https://classroom.google.com 

https://campus.kpi.ua 

 

3 

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 

Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua  

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 
Meeting ID: 517 558 1158 

https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDU3NDMwMDE5
https://classroom.google.com/
https://campus.kpi.ua/
mailto:Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua


Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09 
 

Посилання на 

робочу 

програму 

(силабус) та 

інші 

документи 

https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDcwMDkyNDg4 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

https://classroom.google.com 

https://campus.kpi.ua 

 

4 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

Соціальна 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 

Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua  

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні 

цілі) 

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 

денна 

Дистанційне навчання  Google classroom 

Код курсу   ezm22oo  

Лекції відбуваються на платформі Zoom 
Meeting ID: 517 558 1158 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09 
 

Посилання на 

робочу 

програму 

(силабус) та 

інші 

документи 

https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDY4NzEyNTAy 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

https://classroom.google.com 

https://campus.kpi.ua 

 

https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09
https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDcwMDkyNDg4
https://classroom.google.com/
https://campus.kpi.ua/
mailto:Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua
https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09
https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDY4NzEyNTAy
https://classroom.google.com/
https://campus.kpi.ua/


матеріали  

5 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

Психологія конфлікту 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Ст. викл., канд. психол. н. Москаленко Ольга Володимирівна 

Контактні 

телефони, 

електронна 

пошта, 

посилання на 

соціальні 

мережі НПП та 

режим роботи 

 Moskalenko.Olga@lll.kpi.ua  

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні 

цілі) 

Метою кредитного модуля 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 

денна 

Дистанційне навчання  Google classroom 

Код курсу    3y5iada 

Лекції відбуваються на платформі Zoom 
Meeting ID: 517 558 1158 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/5175581158?pwd=UlhFY3lBOUUrNG9pclRVNndTNTZzQT09 
 

Посилання на 

робочу 

програму 

(силабус) та 

інші 

документи 

https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDc4ODExMTA4 

 

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://classroom.google.com/u/2/c/MTUyMDc4ODExMTA4
https://classroom.google.com/
https://campus.kpi.ua/

