1. Назва модуля: Психологія управління
2. Код модуля: ПППБ.1.3.18.
3. Тип модуля: Обов’язковий
4. Семестр: VIII
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКТС – 3.0): аудиторні години: денна
форма навчання – 40 год. (лекції - 22 год., семінарські заняття - 18 год.); заочна форма навчання
- 16 (лекції - 10 год., семінарські заняття - 6 год.)
6. Лектор: кандидат філософських наук, доцент Смирнова Олена Павлівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: теоретичні засади психології управління як науки; психологічний зміст основних
управлінських функцій; психологічні особливості особистості та діяльності керівника;
психологічні характеристики трудового колективу як об’єкта
управління і суб’єкта
діяльності; психологію управлінського процесу.
 уміти: брати участь у розробці стратегій по роботі з персоналом; аналізувати
ефективність спілкування, вивчати оптимальні умови спілкування, встановлювати
адекватні міжособисті стосунки в різних ситуаціях спілкування; впроваджувати програми
діагностики і корекції психологічного клімату у колективі, аналізуючи конфліктні
ситуаціях у колективі.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: соціальна психологія, загальна психологія, вікова психологія
 кореквізит: психологія праці, психологія особистості, основи менеджменту
10. Зміст модуля:
Психологія управління як наука. Психологічний зміст теорій управління. Психологія
управлінської діяльності. Психологія основних управлінських функцій. Психологія особистості
суб’єкта управління. Психологія трудового колективу. Групова поведінка в системах
управління. Технологія управління в організації. Психологія управління персоналом.
11.Рекомендована література:
 Брич В.Я. Психологія управління: Навчальний посібник / В.Я. Брич, М.М. Корман. – К:
Кондор-Видавництво, 2013. – 384с.
 Власова О.І. Соціальна психологія організацій та управління. Підручник. / О.І. Власова,
Ю.В. Никоненко. – К: Центр учбової літератури. – 2010. – 398с.
 Кулінич І. Психологія управління: Навч. посіб. / І.Кулінич. – К. : Вид-во «Знання», 2008. –
292с.
 Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. Навчальний посібник. / Л.Е. ОрбанЛембрик. – К: Академвидав, 2010. - 544 с.
 Цимбалюк І.М. Психологія управління: Навч. посіб. / І.М.Цимбалюк. – К. : Професіонал,
2008. – 624с.
12.Форми та методи навчання:
Форма: денна,заочна
Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13.Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань та
контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного екзамену.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів .
Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська

