
1. Назва Модуля: Психологія управління
2. Код модуля : МУБ_6_ВВ1.1.05_3
3. Тип модуля: Обов’язковий
4. Семестр: 3
5. обсяг модуля: загальна кількість годин – 90, (кредитів ЄКТС – 3) аудиторних

годин – 28 ( лекцій – 14, практичних – 14)
6. Викладач:  Яблонський Андрій Іванович – старший викладач
7. Результати навчання:

у результаті вивчення модуля студенти повинні: 
знати: зміст, структуру, функції та основні категорії психології 

управління;Орієнтуватись у сучасних управлінських теоріях, застосувати їх 
знання в аналізі управлінської практики;Знати соціально-психологічні 
особливості управління, психологічні основи управлінської діяльності, 
психологічні особливості організації та особистості в управлінні; 

вміти:  застосовувати психологічні знання управлінської діяльності при 
дослідженні управлінських систем, підготовці і прийнятті управлінських рішень, 
підготовці та веденні ділових переговорів. 

8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі.

• Психологія особистості
• Соціальна психологія
• Загальна психологія
• Етнопсихологія
• Вікова психологія
• Психодіагностика
• Історія філософії

10. Зміст модуля: Структура функції та основні категорії психології управління,
сучасний стан та перспективи розвитку психології управління, психологія
особистості керівника, психологія організації, соціокультурний,
етнопсихологічний та  гендерний контекст управління, функції управління,
мотивація управлінської діяльності, психологія ділових переговорів,
управління людськими ресурсами, як психологічна проблема, психологічні
особливості освіти, навчання та формування управлінських кадрів

11. Рекомендована література
1. Бандурка П. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология

управления Харьков,: Фортуна-Пресс. – 1998.- 464с.
2. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої

освіти: Монографія: К: - Ніка-Центр: 2000 – 332с.
3. Коломінський Н. П.  Психологія менеджменту в освіті (соціально-

психологічний аспект): Монографія. – К: МАУП, : - 1999. – 176с.
4. Мельник П. Б. Психологія управління – К.: МАУП, :  - 2003. – 568с
5. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління  -К.: Пкадемвидав.: -
2003.- 568с 

12. Форми та методи навчання: лекційні, практичні заняття, самостійна робота,
реферування першоджерел

13. Методи та критерії оцінювання:
• Поточний контроль (70%): усне опитування, тестування, індивідуальне

навчально-дослідне завдання
• Підсумковий контроль (30%, екзамен): теоретичні питання, задачі, тестові

завдання
14. Мова навчання: українська.



 
 


