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Силабус навчальної дисципліни 

«ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр весняний 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Диференціація  типів особистості персоналу  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Створення ефективних команд з урахуванням типів  особистості. 

Розвиток потенціалу співробітників різних типів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

1. Вміти діагностувати тип особистості співробітників за 

допомогою методів психодіагностики, візуальної діагностики.  

2. Вміти добирати команди, проектні групи з урахуванням 

психотипів учасників. 
3. Вміти підбирати форми впливу та системи мотивації 

відповідно до психотипу співробітника. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 Уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей 

 Уміння застосовувати індивідуальний підхід до кожного 

співробітника для розвитку його талантів.  

 Володіти навичками комунікації та впливу у взаємодії з 

різними типами співробітників.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

1. Різноманітні підходи  до діагностики психотипів 

особистості співробітників 

2. Типологія особистості DISC, типологія К.Г. Юнга, 

cпівробітники, оріентовані на процес і співробітники, 

оріентовані на результат.  

3. Методи діагностики типів особистості 

4. Врахування типів особистості для  створення системи 

мотивації, для різних видів діяльності, етапів життєвого 

циклу бізнесу і корпоративних культур. 

Види занять: лекційні та тренінгові  

Методи навчання: інтерактивні методи (вправи на самопізнання 

та самоаналіз, дискусії, рефлексії, робота в міні-групах, кейс-

метод)   

Форми навчання: очна, заочна  (+онлайн-підтримка  Google meet, 

Вайбер). 

Пререквізити Загальна психологія. Практикум з загальної психології. 

Пореквізити Навички, сформовані при вивченні даної дисципліни можуть бути 

використані  в практичній роботі психолога в організації 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Репозитарій  НАУ: 

1. Власова-Чмерук О.М. Соціально-психологічний аналіз 

феноменів конкуренції та конкурентного співробітництва.// 

Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. 



 
 

Серія: “Психологічні науки: проблеми і здобутки”.– К.: КиМУ, 

2012. Вип 3. – С.16-28. 

2.Онопрієнко О.Д Мотивація персоналу як фактор підвищення 

конкурентоспроможності підприємства/ Онопрієнко О.Д., 

Годунова Г.О., Бурдейна Ю.І.//Матеріали ХV міжнародної 

науково-практичної конференції СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ від 25 жовтня 2019 р.: тези доп. – К., 2019. – С. 

89-91 

 

Фонд НТБ НАУ: 

1.  Тараненко В. И. Управление персоналом, корпоративный 

мониторинг, психодиагностика: тесты для отбора персонала. – 3-е 

изд.  – Киев: Ника-Центр, 2006. – 240 с.  

2. Щёкин Г. В. Теория и практика управления персоналом: учебно-

методическое пособие.  – Киев: МАУП, 2003. – 278с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

8.1203  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, який проводиться у письмовій формі 

Кафедра авіаційної психології 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій  

Викладач(і) ПІБ: Власова-Чмерук Оксана Миколаївна 

Посада: старший  викладач кафедри 

 Профайл викладача:  

Профіль Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=L5TCwx

QAAAAJ&hl=uk 

Профіль ORCID: 

https://orcid.org/0000-0003-4934-3349 

Профіль ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Vlasova

2/info  

Профіль на сайті НТБНАУ: 

http://www.lib.nau.edu.ua/praci/11801Vlasova-Chmeruk.pdf 

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць): 

https://er.nau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D0%BE%D0%B2%D0%B0+&rpp=10&sort_by=score&order=desc 

Тел.: 406-72-78 

E-mail: oksana.vlasova-chmeruk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1207  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 Практично-орієнтована дисципліна 

Лінк на дисципліну  

 

 

 
 


