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зa202|-2022 н.p.

1. oпис IIaBчaЛьIIoiдисциплiни

Cryпiнь вищoi oсвiти _ мaгiстp
Гaлyзь знaIIь _ 07 Упpaвлiння тa аДмiнiсTpyвaIII{Я
Cпецiaльнiсть _ 073 MенeджМеI{T
Oсвiтня Пpoгpa*a: Мeнедхсмент iннoвaцiйнoi дiяльнoстi
Зaгaльний oбсяг дисциплiни _ 3 кpедити СКТC
Cтаryс дисциплiни _ }IopМaTиBIIa
Фaкyльтет( iнстиryт) _ Iнститyт фiзики, МaTеМaTики, екс,::oмiки Ta iннoвaцiйниx технoлoгiй.
Кaфедpa _ психoлoгii
Кypс - I; сeпrестp - II; вид пiдсyмкoBoгo кolrTpoлю _ oкзaMеII
Moвa IIaBчaIIня - yкpaiЪcькa
Bиди зaIIяTЬ: лекцii, пpaктиvнi
Mетoди нaBчaIIIIя
Фopми нaBчaIIIIя: .цеIII{a

Poзпoдiл

3. ХapaктеpисTикa IIaBчaЛЬнoi дисциплiни
Mетa IIaBчaIIIIя: фopмyвaнI{я y cTyДентiв вмiнь llсI,гxoлс)гiчнoгo aнaлiзy oсoбистoстей тa
мiжoсoбиотicниx BзaсMин y гpyllax, BизIIaчеIIнЯ зaсoбiв oIITиMaJIЬIloгo BПлиBy нa пpaцiвникiв
ДJUI оTBopення lltlЛежнoгo сoцiaлЬFlo-Психoлoгiчнoгo клiмaтy y кoлективi.
Pезyльтaти IIaBчaнIIя: BoJIо.цiння нaвичкaми I{aJIaгoД)кенIIя кoМyнiкaцiй тa ефектиBI{oгo
.цia.шoгoвoгo спiлкyвaння iз ypaхyBЕtllняМ поиxoлoгiчних ооoбливoотЪй пpaцiвникiвj з.цaтнiсть
BизIIaчaTи oсoбистicнi цiннoотi тa цiлi МeIlеДжеpa; здaтнiсть дo 

"**ЪДжеIIня 
ефeктивнoi

кoмyнiкaтивнoi взaeмoдii в кoлективi.
Кoмпетентнoстi: з.цaтнiсть дo eфектиBlloгo BикopисTa}iНЯ Ta poЗBиTкy лIoДських pеоypоiв в
opгaнiзaцiТ, вмiння cтBopIoBaTи Тa opгaнiзoвyвaти eфективнi кoмyнiкaцii ; npoц..i
yпpaвлiння, II€IBички фopмyвaння Ta .цeМollсTpaцii лiдеpських iкoстей' здaтнiсть
BикopисToвyBaTи психoлoгiчнi теxнoлoгiТ poбoти з пеpсo}IаJIoм.
Пpеpеквiзити ДисцIrплirrи пepeдбaua€ ЗЕaнIIя психoлoгit, фiлoсофii., мeнедrrсDIеIIry
Пoстpеквiзити Дисциплiни зIIa}I}Iя з IlсиxoЛoгii yпpaвлiн.," *oжy'i бyти викop".'uni пiД чaс
НaПI4calлIIЯ кyp сoвoi тa кв aлi ф i кaц iйнoi p o бoти.
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4.Пpoгpaмa .цисциплiни

ЗMIсT ЛЕкIЦЙtloгo IVIATЕPIAЛУ

Tепra 1. Aктивнiсть oсoбистoстi ЛюДиIIи. Pегyляцiя пoведiнки

Пoняття пpo oсoбистiсть, tr стpyктypa, .цинaмiкa poзBиTкy. Бaзoвi xapaктrpисTики

oсoбистoстi (вiк, сTaтЬ' стaн З.цopoв'я). Poль oсoбистостi y системi yпpaвлiння. Пoнятrя Й

BиДи aкTивностi. Якocтi осoбистoстi й iндивiдyaльний стиrrь пoвr.цiнки тa .цiяльнoстi.

Poльoвa пoвеДiнкa. Coцiaльнi нopми як peгyjlятopи пoведiнки. Biдпoвiднiсть влaстивoстей

oсобистoстi вимoгaм opгaнiзaцii. Уcвiдoмленi й неyсвiдoмленi пpoЦeси y тpy,цoвiй пoведiнцi

JIIS,циIIи. Упpaвлiння aктивнiотro Ta пoве,цiнкoro. Кoгнiтивнa pеryляriя пoвеДiнки.

oсoбливoстi poзyмoвих llpoцrсiв, pепpoдyкTиBIIе Ta тBopчr IuислеIIня. Poзвитoк кyлЬTypи

пpофeсiйнoГo Миcлrння. Екoнoмiчне МислеIIIIя. Bгrлив емoцiй i пoчyггiв нa спi.тпgrвaння й

дiяльнiсть. Пcиxiчнi сTaIIи Ta Пpaцез.цaтнiсть.

Teмa 2. Oсoбистiсть LIeIIеД)кrpa в opгaнiзaцii. Психoлoгiя кepЬниrцгвa й лiдеpствa.

ФopмyвaнIlя MеIIr.щ}кrpa як oсoбиcтocтi. Bплив сoцia.rrьнoгo oтoчeIIIIJI нa фopмyвaння
пpo6есitнo BaжJIиBих якoстей. Мoтивaцiйнa сфеpa },{еI{r.цx(rpa. Кеpiвниrrгвo й лiдepсTBo як

,,Ъ"*ooo.i"ний фeнoмен. Псиxoлoгiчнi oсoбливoстi стилiв yпpaвлiння. IндlвiлyaльътИЙ c.rЙIt

yпpaвлiння. Aвiopитет кеpiвникa: сyб'ективнa Ta oб'екгивнa зrra.ппvricтЬ. Cтaбiльнiсть

Ь"'op,'"'y. ПсrвдoaвTopиTrти' Тx ви.щr i пpишни BиIIикIIеIIIIя. Псlпroлoгi.Irra BJIa.цa кepiвникa

й мЬжливoстi iТ BикopиcтtшIIIя. фгarriзamрькi здiбнoстi. 3нaшrя, вмiнrrя Ta IIaBиIIки

aдrлiнiсщaтивнoi дiяlьнocгi тa мiжoсoбистiснoТ взaемoдii. Псиxoлoгiтri пpoблrми лiдеpствa.

Teмa 3. Mfuсoсoбпстiснi вiJtнoсини B систrDIaх yпpaвлiння.

BзaемовiдtlocиIlи oоoбистoстi тa гpyIIи. Coцiaльнц+lcIE(OJIaf щЦеJ]o'шsITЯ--aцjjlднoти .й
ipyпй Фоpми псиxoлогiчнoгo BпJIиBy гpyПoBих стpyкTyp нa ocoбистiсть. Coцia.пьнo-

,'ЪЬo,'o"i""i фенoмени пoве.цiнки oсoбистoстi B гpyпi. Пcиxoлoгiчнa зrypтoвaнiсть y

сисTrМaх yпpaЪлiння. Пoняття псиxoлoгiчнoi згypтoвaностi. Псиxoлoгi.rнa сyмiснicть y

сTpyкTypax yпpaвлiння. ,{есщyктивне пiдеpствo. Coцiaльнo-Ilсихoлoгiчний клiмaт у
оTрyкTypax yпpaвлiння. CaмЬпoчyTTя oсoбистoстi У ГpyгIi. Coцiaльнo-психолoгiчнi

хapaкTеpисTики кoJIoкTиBy. Coцiомrтpiя. Мeтoдики BиBчення мirкoсoбистiсниx стocyнкiв,

'pynouoт сyмicнoстi й згypтoвaнoстi, мopа.пЬI{o-Ilсиxoлoгi.Iнoгo клiмary.

Tема 4. Псиxoлогiя yпpaвлiнськoгo BпЛиBy

oснoви й пpoблеми llсихoлoгii yпpaзлiнськогo впЛItBy. УcтaнoвлеIIIIя пcихoлoгiчногo

кoIITaкTy B кoлrкTиBi. Taктикa BикopисTaIIIIя чyгoк тa ефективIIr praгyBaIIIIя IIa них. Мeтo.ци

псиxoлoгiчнoгo BпJIиBy B сисTеМaх yпpaвлiння (пеpеконaння, пpийoми apгyментaцiТ,

нaвiroвaння, мaнiпyлятивнi тaктики). Pегyлroвaння .цiяльнoстi тa взaeмoвi.цносин пi,цлегJIих.

Псиxoлoгiчнi aспекти .цисциIlлiнapнoгo BIIJIиBy.

Teмa 5. Психолoгiя плaнyBaIIIIя тa оpгaнiзoByBaIIIIя.

Пoняття IIJIaIIyBaIII{я B псиxoлoгii. Псиxoлoгiчнi меxaнiзми Ta цiлeрвopeння.

Фopмarrьнo-логiчний aнaлiз yпpaвлiнських сиTyaцiй тa осoбистiсний aсIIекT цЬoгo llpoцrсy.

Iсpapxiя цiлей. Псиxoлoгiчнi aсПrкTи iндивiдyaлЬниx стpaтегiй IIЛaI{yBaI{IIя. Пpoблемa

,,o.д"u",n" сyспiльниx, ГpyIIoBиx Ta iндивiдyaльниx плaнiв. Психoлoгiчнi IIеpe.цyМoBи

yтBopеIIIIя opгaнiзaцiй. Пoняття Ilpoцесy oргaнiзaцii дIiяльнoстi. Псиxолoгiчнi шpoблеми

noopд",,uцii взaeмoдii rпoдей u op.u''iзuцii. Фopмyвal{I{я сTaTyсIIих пoзицiй. Poлi тa фyнкцii.

Дoolp викoнaвцiB ДЛя pеa;liзaцiТ yпpaвлiнськoгo pitшенI{я з ypaхyBaIII{яМ псиxoфiзioлoгi.tниx,

coцia.пьнo-психолoгiчнЪх, вiкoвиx' сTaтеBиx' lTlloпсиxoлoгiчниx oсoбливocтей викoнaвцiв.

Псиxoлoгiчнi oсoбпивoотi poзпoдiлy, .цrJIегyBaIIня йl лpvтiтIIяTTя IIoBIIoBa)кень y пpoфеоiйниx

сТoсyнкax. Псиxoлoгiчнi aспекти фopмyвaнIlя гIIr{ких opгaнiзaцiйниx сTpyкTyp. Пpинципи

BpaxyвaIII{я oсoбистicrroгo фaктopa пpи пpOектyвatrtri Ta екcплyaтaцii opгaнiзaцiйних



сTpyкTyp. Фopмyвaння й poзвитoк нефopмa.пьнoТ сTpyкTypи кoлекTиBy. Псиxoлoгiчнi aспекти
poзBиTкy оpгaнiзaцiТ, психoлoгiчнi мехaнiзми pеaлiзaцiТ I{oBoBBеДеI{Ь. Пo.цoлaння
психoлoгiчниx бap'еpiв пpи BIIpoBa.щкеннi iннoвaцiй.

Tепra б. Психолoгiя пloтиByBaIIIrя й кoнтpoлюBaнIIя
Мoтивaцiя як фaктop yпpaвлiння oсoбиотiотrо. oснoвнi пpoблeми й IIoIIяTTя психoлoгiТ

мoтивaцiТ. Пoтpебa як yнiвеpсaЛЬIla влacтивiсть xtиBиx сиcTеМ i як oснoвa Пpoцесy мотивaцii.
Зaгaльнa opгaнiзaцiя мoтивaцiйнoi сфеpи. Piзнoви.ци бioлoгiчних пoтpеб. Cпецифiкa
мoтивaцiйнoi сфеpи л}o.циIIи. oснoвнi rTaTIul poЗBиTкy мoтивaцiйнoi cфеpи ЛIo.циIIи.
Irpapхiннa пoбy.Цoвa мoтивaцiйнoi сфеpи oоoбистoстi. Moтивaцiя .цoсяГIteнIIя. Piвень

Поиxoлoгiчнi BиМoГи Дo opгaнiзaцii стимyлIoBaIII{я. Bикopиотaння МopaлЬIlo-

псиxoлoгiчниx cтимyлiв. Cтвоpeння yМoB NIЯ сaMoсTBepджrIIIIя y пpaцi Ta poзBиToк

здiбнoстей ocoбиcтoстi.
Психoлoгiннi пpинциIIи opгalliзaцii кoнтpoлto. ЕфeктивнiсTь BикoI{aння pirпeнь Зi}Ле}кнo

вiд метoдiB кol{TpoЛro. ФopмyBaIIIIя oсoбистoТ вiдпoвi.цaльнoстi Ta caмoкollTpoлIо. Пpoшеси

pефлeксii y здiйсненнi сaмoконTpoлIo. Кoлrктивнi фopми кoIITpoЛIo. Псиxoлoгiчнi вимoги.цo

кpитеpiiв oцiнки тa оpгaнiзaцii пpouелypи oцiнки.

Tемa 7. Псиxoлoгiчнi oснoвi пpийняття piшeнь.
Пpийняття piIпrнь Як Ilcихoлoгiчний llpoцrc' poль сyб'сктивнoi склa'цoвoi. Cтpyктypa тa

вн1тpiIшня динaмiкa poзyмoBoГo Ilpoцrсy пpийнятгя pitпень. Iндивiдyaльнi poзбiжнoстi. Типи
MисЛgнIIя. Умoви пpийняття piIпень: IIеBизIIaченicть, небезпекa, вiдпoвiдaльнiоть'
iнтeлeктyaльнi стpaтегii, дoвiльнa й вoльoBa pегyЛяцiя, pизик. CитyaтиBIIa .цеTrpмiнaнтiв
пpийнятгi yпpaвлiнcькoгo pilшення. Уовi.цoмлeння вi.цпoвiдaльнoстi. Moтивaцiйнi Ta
емoцioнaльнi кoмпot{еIITи llpoцесy пpийняття pitшень. Стиль Ta cTpaTегiя пpийнятгя piшrень.

Cклa.цнoстi зaдaч Ta xapaкTepнi пoмилки. Псиxoлoгiщri зaкoцoмiрнoстi BиIlикIlеIlIIя
IIoмиЛкoBI{x pirпень. Пpийняття pirпень B yl!(oBtlx дефiциry чaсy тa непoBIIoти iнфopмaцiТ.
oцiнкa ймoвipнoстi пoдiй: евpиоTикa ,цocTyllнoстi, ефект нaouнoстi, ефект сyб'ективнoТ
oцiнки МulJlиx, сеpeднix i вeликиx ймoвipнoстей; ''якipний'' ефект. Ефект нaдмipнoТ i
IIrдocTaTIIЬоТ впeвненoстi. Психoлогiчнi пpийoми генrpauii iшIьTrpнaтиB; МeToд МoзкoBoгo
IIITypмy, Метo.ц мopфoлoгiчнoгo aнa;liзy, МеToд синектики. Пpинципи oптимiзaцii пpoцесiв
кoлrкTиBIIoгo пpийняття pirпень.

Пcиxoлoгi.rнi метoди oптимiзaцiТ пpийняття pitпень. Псиxoлoгiuнi пpийоми oцiнки

нaслi.цкiв piшrння: ДискoIITIIий ефект, ефект BI{еокy. Кyльтypa пpoфeсiйнoгo МиcЛrI{IIя.

Tепra 8. Психoлoгiчнi oсIIoBи opгaнiзaшii пpaцi тa пpoфесiйнoiДiяльнoстi
Психoлoгiчнi aспекти oптимiзaцiТ yмoв Ta prжиМiв пpaui. Психoлoгiчнi вимoги Дo

opгaнiзaцii poбo.roгo мicця. Психoгiгiенiчнi вимoги .цo opгaнiзaцiТ пpaцi тa fi безпеки.
Псиxiчнi cTaI{и Taпpaцrз,цaтнiсть. Псиxoлoгiчний зaxиcT oсoбистoотi. Aвтoгенний
МrIIе.цхtMeIIт Як пpoцес yпpaвлiння кepiвникoм сBoсlo пoведiнкoro. Кaбiнетнo-.цoМalшIlя
pелaксaцiя.

ЛIo,цинa й пpoфесiя, пpoфесiйнi poлi, rTaпи пpoфесiйнoi кap'еpи, оTилi пpoфесiйнoi

дiяльнoстi. Поихoлoгiчнa сTpyкTypa пpoфесiйнoi дiяльнocтi, ff поихoлoгiчний аrraлiз.

Пpoфесioгpaмa.
Cyгнicть псиxoлoгiчIlиx BиМoГ .цo дoбopy кaдpiв. oснoви пpoфopieнтaцii. Пpoфеciйнa

[pи.цaTII1сTЬ 1 пpoфеоiйнa гoтoвнiсть. Coцiaльнo-псиxoлoгiчнa пpoфесiйнa aДarпaЩiя.
Фopмyвaння й пеpебyлoвa пpофеоiйниx зII€IIIЬ' yмiнь, I{aBичoк; псиxoлoгiчнi пpинципи
пpoцrсy нar{lнЕЯ. Tpенiнг пpoфеоiйниx IIaBIIчoк. Фopми псиxoлoгiчнoi pегyляцiТ y пpoцесi

пpoфесiйнoгo сTaIIoBлеIIIIя Ta rTaпи з.цiйcнення пpoфесiйноТ .цiяльнoстi. Coцiaльнo-
шсиxoпoгiчний змicт пoIIяTTя ''кap'lpa''. Кpизи пpoфесiйнoгo cTЕlIIoBЛеIIня oсoбистoотi.

Poль сoцiaЛЬI{o-псиxoлoгiчнoi олyжби в пpoцесi B.цoскotIzlлеIIIIЯ сиотrМи yIIpaBлiння.

Iнтeгpaльнa cTpyкTypa llсиxoлoгiчнoi слРкби: кa.цpи, BIIopядкyBaIIIIя' BзarМo,цiя з iнrшими

пiдpoздiлaми.



OPI€HTOBI{A TЕMATикA IIPAкTиЧних ЗAI{яTЬ

- XapaктоpиоTикa poбo.roгo сеprДoвищa
- Moтивaцiя дo poбoти Ta зaдoBoJleнiсть llpaцeю
- opгaнiзaцiйнaкyльтypa
- Bлaдa i кеpiвницTBo B opгaнiзaцiТ
- CщнiсTь Ilсихoлoгiчниx виМoг дo вiдбopy кaдpiв
- Cyuaснi i трaдицiйнi пiдxoДи дo BиBченIIя стилiв кepiвництвa
- Кap'сpa кеpiвникa
- Cтилi кеpiвництвa

5. Miсце прoBе.цeння ЗaIIять (лoкaцiя), технiчне й пpoгpaмне зaбeзпечellня (oблaднaння)

6. Iнфopмaцiя пpo кoнсyльтaцii
7. Cистемa oцiнroвaння

Зaсвoення стy.цеIIToM IIaBчaЛьIIoгo мaтеpiaJly з .цисциплiни первipястЬся IIUUD(oм
yсIloГo oIIиTyBaIIнъ]FlaHarIvIсaнIIя IIисЬМoBI.гx сaмoстiйниx Ta кoIITpoJIЬниx pобiт.

oцiнки зa yснi вiдпoвiдi BиcTaBJUtIoться зa п'ятибальнolo шIк€lлoto.

Письмoвi poбoти IIpoBoДятЬся пiсля BиBчеI{IIя сTy.цеIIтaми пеBltoгo зzlBеplllrнoГo з:l

змiотoм oб' емy I{aBчilЛЬIIoго мaтеpiaлy.
Cеместpoвa пiдсyrlлкoвa oцiнкa BIIзIIaчarтЬся як сyмa бaлЬ з yсiх видiв нaвчiulьIroi

poбoти.

Poзпoдiл 100 бa.пiв мirк виДaми
Бaли зa yснi вiдпoвiдi 30
Письмoвi сaмoстiйнi poбoтi 20 ( 2x|0 б.\

ЕкзaменКoнтpoльнa poбoтa 50 (2x25 б.\
Bоьогo бaлiв 100 100
Baгoвий кorфiцirнт 0.6 0,4

Pезyльтaти пoтoчнoi yспirпнoстi (пpaктиннi зaняття) oбпiкyroться Зa чoTиpибaльнoro Itrкilлolo
(2,з,4,5). Бaли, якi oщимaв сTy.цеIIT нa пi.цотaвi oцiнoк ПoToчнoгo кoнтpоJIIo' oб.пlсrпоroться
зa фopмyлoro:

A
---- , Дe A _ сyмa yсix пoтoнниx oцiнoк зa нoтиpибaJIЬ}IoIo rrlкulЛolo,

п
BкJIIoчaIoчи oцiнкy <<2>>, п _ кiлькiсть циx oцiнoк (нe менlше 5), К * кiлькiсть бaлiв
вi.цве,цениx I{a пoToчtlий кoнтpoль. Якщo сrprДI{я оцiнкa IIoToчI{oгo кoIITpoЛIo Nгl: 2, тo

кiлькiсть бa.пiв, якi oтpимaв сTy.ценT нa пi,цотaвi oцiнoк IIoTolII{oгo кoIITpoлIo , дopiвнroe HyЛIo.

Cyмapнa кiлькiсть бaлiв з .цисциплiни зa сеMrcц) BизIIaчaстЬоя Зa фopмyпоro

S*,=0,6.S,o*+0,4.Snia",Дa Sno* -кiлькiсть бaлiв зaпoToчIIий кoнтpoпЬ, Snid,- кiлькiоть

бaлiв зa пiдсyмкoвий кoнтpoль (екзaмен).
oцiнкa BиоTaBлЯ€Tьcя зa IIIкaЛaМи oцiнroвaння: отoбальнoro, нaцiol{aЛьнolo i rКTС.

Екзaмrн зa TaЛoнoM JФ2 i пеprД кoмiсiеro IIpoBo.циTЬоя в ycнiй фopмi з oцiнroвaнI{яM зa

отoбaльнolо шIкulлolo.
oцiнкa BисTaBЛяrTЬcЯЗaшIкaлaми oцiнroвaння: стoбaльнoro, нaцioнilЛЬI{oЮ i сКTC.

к
Х: ------  x



A (90 . 100) - oцiнкa (<вiДMiнпo) . (5) (вidмiнне в|lкoI|анI1я Л|]|aе З неЗItсlчнoю

кiлькicmю noмuлoк)- oTpиМyс здoбyвaн, яr,lтil вvтявив глибoкi знaння llaBчulлЬнoгo мaтеpialry'

IIoBI{o вiдтвoproe пpoгpaмний мaтеpiал, щo мicтиться B ocI{oBIIих i дoдaткoвих

pекoмellдoBaних лiтеpaтypних Джrpелax: Maс глибoкi знaI{IIя МoTo.цoЛoгiчниx Зacal,пcиxoлoгii

yпpaвлiння' oсIIoBIIиx пoIIЯTь Ta кaтeгopiй, щo oписyloть oсoбистiотЬ МellrДжepa B

opгarriзaцii, псиxoлoгiro кеpiвницTBa тa лiдеpствa. ,.{eмоноTpyr висoкий piвeнь сфopмoвaнoстi

вмiнь aнaлiзyвaти мiхroсoбистicнi вiднoсини B сисTемaх yпpaвлiння; вoлoдiе I{aBичкaМи

нaлaгoд}кrннЯ кoмyнiкaцiй Ta eфективнoгo спiлкyвaння iз ypaхyвallняМ психoлoгiчних

oоoбливостей пpaцiвникiв; .Цoбpе opiснтyстьоя у псиxoлoгiчних теxнoлoгiяx poбoти з

пepсollaЛoм тa оcoбЛиBoсTяx BизI{aчrння цiннocтей тa цiлeй МellrД}кеpa. Bикoнaв, yсi види

IIaBчaЛЬI{oi poбoти.

B (82 - 89) - oцiнкa <(цyя(e дoбpе> . <<4>> (вuщe cеpеdньoeo piвня з кiлькoма noмuлкамu)-

oTpиМyr здoбyвaн, якуIЙ втцявив глибoкi знaння l{tlвчtlлЬIloгo мaтеpiaлy' IIoBIIo вiдтвoproс

пpoгpilМIlий мaтеpia.п, щo мiститЬсЯ B oс[IoBI{иx i .цo.цaткoвиx pекoмеIlДoBaниx лiтеpaтypниx

.ФкеpeJlaх' o.цнaк ДoПyскae незнaчнi нrтoчIlocTi в ik iнтеpпpетaцiТ: мaе глибoкi знarrня

МеToДoлoгiчниx Зaсa'ц пcиxoлoгii yпpaвлiння, oснoBIIих пoIIяTЬ Ta кaTегopiй, щo oписyloTЬ

oсoбистiсть MеIIr.щкеpa в opгaнiзaцii, псиxoлoгiro кеpiвIIицтBa тa лiдepствa. .{емoнсTpye

висoкий piвень сфopмoвaнoстi вмiнь aнaлiзyвaти мiх<oсoбистiснi вiднoсини B систrМax

yпpавлiння; вoлoдiе IIaBI[tIкaми IriUIaгoд)кеIilIя кoмyнiкaцiй тa фrrtтивногo спiпкрairrrя iз

ypzlxyBallняМ псI.txoЛoгiчниx oсoбливocтей пpaцiвникiв; дoбpе opiенryеться y псиxoлoгiчниx

теxнoлoгiяx poбoти з Пrpсoн€rлoМ Ta ocoбливoстях BизIIaчення цiннoстей тa цiлrй МeIIеД}I(еpa.

Bикoнaв, yсi види IIaBчaльIIoi poбoти.

с (75 . 81) - oцiнкa <1цoбpe>> - <<4>> (в цiлoлtу npавшIьItе вuкoна||ttя З nевI|oю кiлькicmlo

cуmmсвuх пolwimoк) - oTpиМyс здoбyвaн, який виявив мiцнi зIIaнIUI IIaBчaлЬIIoгo мaтеpiaлy,

IIOBIIO вiдтвoproс пpoгpaмний мaтеpia.rr,. щo мiститься B ocнoBIIих i ДoДaткoвиx

pекoМrIIДoBaIIиx лiтеpaтypних .ЩI(еpeлax' Mae мiцнi ЗнaIIнЯ МеTo.цoJloгiчниx зacaД псиxoлoгii

yпpaвлiння' oсI{oBI{их IIoI{яTЬ Ta кaтегopiй, щo oписylотЬ oсoбистiстЬ мrllед)кepa B

opгaнiзaцiТ, пcиxoлoгiro кеpiвницTBa тa лiдеpствa. ,{eмoнстpye вмiння (oднaк з деякиМи

нeтoннoстями) aнaлiзyвaти мiхtoсoбиcтicнi вiднoсини B сиcTеMax yпpaвлiння; вoлoДiе

IIaBичкaМи IItUIaГoд)кrнIIя кoмyнiкaцiй Ta ефективнoгo опiлкyвaння iз ypaxyBaIIIIяМ

псиxoлoгi.*rиx oсoбливoстей пpaцiвникiв; дoбpе opieнтyеться y поиxoлoгiчниx теxнoJloгiяx

poбoти з IlepcollaЛoМ Ta oсoбливoсTях BизI{aчення цiннoстей тa цiлей МеIIrД)кepa. Bикoнaв, yсi

BиДи llaBчirльнoi poбoти.

D(67 - 74) - oцiнкa <<зaдoвiльIlo> . <<3>> (нenozсlt7o, алe зi ЗI.,ачI|oю кiлькiсmю

неdoлiкiв) - oтpиMyr здoбyвaн, який виявиB I{едoсTaTньo мiцнi зI{aнIIJI I{aBЧЕlJIьIIoгo мaтеpiaлy,

з IIOBIIиМи TpyДIIoщaМи вiдтвopror пpoгptlмI{ий мaтеpiaл, piдкo зBrpтarTЬcя дo мaтepiaлiв, щo



МiсTяTЬcя B ocIIoBI{их i дoДaTкoBиx prкoМеIIДoBaIIих лiтеpaТypllш( .шкеpеЛax. Hr ,цocTaTIIЬo

оpirнтyeтьcя y меTo,цoлoгiчниx зaсa.цax псиxoлoгii yпpaвлiння' oсIloBIII{х пoIIяTTяx Ta

кaтегopiях' щo oIIисyIoTь oсoбистiоть Мrl{eд)I(rpa в opгarriзaЦii, псrжoлoгiro кеpiвIIицTBa Ta

лiдеpотвa, 'цoпyскar пeвнi IIеToчI{oсTi в ix iнтоpпpетaцii. .[емoнстpyе певнi I{еTotIнoсTi пpи

aнaлiзi мiжoсобистiснi вiднocиI{и B cисTrМax yпpaвпiння; вoлoлiе н,lвиtlкaМи IIaлaгo.ц)ItеIII{я

кoмyнiкauiй Ta ефeктивнoгo спiлкрaння iз ypaхyBaIIIIяI\d псиxoлoгiчниx oсoбливoстsй

пpauiвникiв; дoбpе opiентyeться y Ilсихoлoгiчниx технoлoгi.ш< poбoти з пepсol{aлoМ Ta

oсoбливoсTях BизIIaчення цiннoстей тa цiлей MеIIr.цжеpa. Bикoнaв, yсi види нaвчaльнoТ

poбoти.

Е, (60 - 6б) . oцiнкa (ДoсTaTIIьo)>. (3) (вuкoнання заdoвoльняс .lliнLtlаlьншu

кpumеpiям) - oTpиМye здoбyвau, якутfт' вpтявив слaбкi зIIaнIIя IIaBчaJIьнoгo мaтеpla[y' Ba)Io(o

вiдтвopIor ПpoГpaмний мaтеpiaл, нr oIIиpaеTЬcЯ нa мaтеpir, Щo мiстягься в oснoвних i

.цoДaTкoBих pекoМеI{.цoBal{иx лiтеpaтypних .цжеpелax. Cлaбо opiснryеться y }rgгoдолoгiщrих

зaсa.цax поихoлoгiТ yпpaвлiння' ocIloBIIиx ПoIUIттfl( Ta кaтеГopi.п<, щo oIIисyIoTЬ oсoбистiсть

МеI{rд)кеpa в opгaнiзaцiТ, пcиxoлoгiro кеpiвництBa тa лiдеpствa дoпyскar певнi нетoчнoстi в rх

iнтеpпpетaцii. Мaе щyднoщi пpи aнaлiзi мiхсoсoбистiснi вi'щoсшrи B систеIvraх yпpaвлiння;

слaбo вoлодie нa3иt1кilм1l нulJItlгo.ц)кеtIIIя кoмyнiкauiй Ta ефективнoгo спiлкyвaння iз

ypaxyBal{няМ llcиxoЛoгiчних oсoбливoстoй пpaцiвникiв; слaбo opiснтyеться y IIсихoлoгiчнIтx

теxнoлогiях po6оти з IiеpсoIraгIоNI Ta oсoбливoоTяx BизI{aЧення цiннoстcй тa цiпeй Iv{el{е.цжrpa'

Bикoнaв бiльrшiоть iз зaпpoпoнoвaниx видiв poбoти.

Fх(35 - 59) - oцiнкa <<незaДoвiльtlo)) . <,2>> (з л,toэюлuвicmю пoвmopнozo cкzаdання) -

BисTaBляeтьcя здoбyвaчевi вищoi oсвiти, який виявиB IIеЗI{aння знaчнoi чaсTини нaBчaЛЬIIoгo

мaтеpiaлy, дoПyскaе iстотнi IIoМилки y вiдпoвiдяx lta ЗaIIиTaIIня' I{e вмiе зaстoсyBaти

TеoprTичI{i пoлoження пi.ц.raс poзв'язaI{IIя пpaктичIIID( зaДaЧ' I{r cIIиpaсTЬcя I{a мaтеpiaли' щo

мiстятьоя B 9сII9BIIих i,цo.цaткoBиx pекoМrll.цoвaних лiтеpaтypниx.цжrprлaх; IIе opiснтyсться y

МеTo,цoJloгiчниx зacaДax псиxoлoгii yпpaвлiння, oсIIoBI{иx пoIIяTTях тa кaтегopiяx, Щo

oIIисyroTЬ oсoбиотiстЬ Мrl{rджеpa B opгaнiзaцii, псиxoлoгiro кеpiвництBa Ta лiдеpотвa.

,{емoнстpye Tpy.Щ{oщi пpи aнaлiзi мiжoоoбистiснi вiднocиIlи B cиcTеМaх yпpaвлiння; IIе

вoлo.цie IIaBиЧкaМи IIaлaГo.цжrIII{я кoМylliкaцiй тa ефектиBIIoгo спiлкyвaння iз ypaxyBaнIlяМ

псиxoлoгiчниx oсoбливocтей пpaцiвникiв; IIе opiентyeтьcя y Ilcиxoлoгiчниx теxнoлoгiяx

poбoти з IIеpсoI{ЕrлoМ Ta oсoбливoстях Bизнaчення цiннocтей тa цiлей МеIleджepa. He викoнaв

бiльrшicть iз зaпpoпoЕ{oBallиx видiв poбoти.

F(l .34) . oцiнкa <<незaДoвiЛьtloD - <<2>> (з oбoв,язкoвuм noвmopнuм куpсoм)

BисTaBJIясTься здoбyвauевi, який зoвciм не вoпoДiе ПpoгpaМIlим мaтеpiaлoМ, щo yскЛa.ЩIюe

opiентaцiIo y TеoprTикo-МеTo.цoЛoгiчниx зaсa'цax псиxoлoгii 1тlpaвлiння' IIе BикoI{aв yсix ви.цiв

IIaBчulлЬIIoi poбoти.



8. Пит aнн' ^ " ."i"TH';ffiжiiж.id{'ж;:#
. Упpaвлiння aктивнiстro тa пoвeдiнкoro.
. Псиxoлoгiчнi осoбливoстi стилiв yпpaвлiння.
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IIoBI{oBaжень y пpoфеоiйнiй сTocyнкax.

Мoтивaцiя як фaктop yпpaвлiння oсoбистiстro

Bплив rмoцiй i пoчyгтiв нa спiлкyвaнняil,цiяльнicть.

Пoняття IIpo сTpеc.
BcтaнoвлеI{IIя llсихoлoгiчнoгo кoнтaкTy y кoЛeкTиBl.

Poль сoцia.пЬI{o-IlсиxoлoгiчнoТ олylкби в пpoЦесi B.цocкoIIaлrIIIIя сиcTeМи

yпpaвлiння.
Яко стi o сoбистoстi й iндивi ду asъъlиil cTиЛЬ ПoBедlI{ки B .ц1яJIЬIISсT1.

Bикopистaння МopurлЬIlo-IlcихoЛoгiчниx отимyлiв

ПcиxЬлoгiчнi вимoги дo opгaнiзaцii poбoчoгo мiсця

Coцiaльнo-IlсиxoJloгiчний змiст пoIIяTTя ккap' еpa>> .

Упpaвлiння емoцiйниМ оTaI{oM ЛIo.циIIи в opгaнiзaцiТ.

Фopмyвaння MrlloДжepa як bсoбистoстi.
Псиxoлoгiuнi пpинципи opгaнiзaцiТ кoнтpoлtо.

Сиотемa зaб езпечення фaxoвоi .цiез,цaтнoстi пеpсoналy HЗ.

ЕфкпaвнiсTь BикoнtшIня piIпень зaJIeхсIo вiд метo,цiB кoIrтpoJIIo

Пiийняття pilшень B yМo,€lx дефiцитy чaсy Ta }IеII.Bн.Tи iнфopмaцiТ.

Пpoфеcioгpaмa МrllrДжеpa.
Cyтн1оть пcиxoлoгiчниx Bимoг дo дoбopy кaдpiв.

Умoви пpийняття pirшень: IIrBизIIaченicть, небrзпекa, вiдпoвiдaльнiсть.

Coцiaльнo-поиxoлoгiннi xapaктеpисTики кoлrкTиBy.
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