
Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій 

школі 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Кандидат психологічних наук, професор  

Винославська Олена Василівна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі НПП 

та режим роботи 

olenavynoslavska@gmail.com 

Telegram: OlenaVynoslavska  

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Мета курсу – формування у студентів психолого-педагогічних та 

фундаментальних знань щодо вирішення практичних задач з 

викладання фахових дисциплін у закладах вищої освіти, зокрема, 

прогнозування напрямків розвитку викладання фахових 

дисциплін відповідно до вимог розвитку сучасного суспільства та 

промислового виробництва, модифікації методик викладання 

фахових дисциплін, системного підходу до організації навчання 

фахових дисциплін та контролю знань студентів, застосування 

методів активізації ученнєво-пізнавальної діяльності студентів, 

здійснення педагогічного спілкування на засадах 

загальноприйнятих норм поведінки і моралі у професійних 

відносинах. 

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/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb 

Матеріали готові, треба розмістити на платформі 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb 

Відправила на кафедру, треба розмістити 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали  

www.psy.kpi.ua 

 

 

mailto:olenavynoslavska@gmail.com
https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb
https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb
http://www.psy.kpi.ua/


 

Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

Social Psychology 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Кандидат психологічних наук, професор  

Винославська Олена Василівна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі НПП 

та режим роботи 

olenavynoslavska@gmail.com 

Telegram: OlenaVynoslavska  

Режим роботи за розкладом 

 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

The purpose of the subject is to create the ability of students to: make a 

psychological analysis of the complex situations of the interaction of 

"person-society", "person-social group", "personality-personality"; 

organize own activities as a component of collective activity; use the 

methods of mathematical analysis in engineering calculations. 

 

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/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb 

Матеріали готові, треба розмістити на платформі 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

посилання на силабус 

https://classroom.google.com/c/MTMzMDk4MDg4ODY4?cjc=lvrildb 

Готово, завершую переклад англійською мовою 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали  

Презентації готові , треба розмістити на платформі 
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