
(Ф 21.01 - 03) 
 

                                          

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Психологія управління  та 

конфліктологія» 

Спеціальність: 061  «Журналістика» 

 
 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр (осінній/весняний) Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Особливості психологічних аспектів управлінської діяльності, 

прогнозування, контролювання та розв’язування конфліктних 

ситуацій.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Ознайомлення з основними принципами сучасного 

управлінського мислення, аналізу конкретних ситуацій в 

управлінні, ефективного управління підлеглими, що формують 

єдину систему управління. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати основи психології спілкування, психологічні особливості 

різних стилів управління, основні вимоги до управлінської 

діяльності: переваги та обмеження управління, нормативну базу 

урегулювання конфліктів, як управляти конфліктами. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність аналізувати та оцінювати власний стиль життя та 

управління, використовувати оптимальне поєднання стилів 

керівництва, застосовувати сучасні методики попередження 

власних стресів управлінця та боротьби з їх наслідками у 

підлеглих.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Методи досліджень психології управління. Психологічна 

характеристика суб’єкта управління. Лідерство як феномен. 

Управлінські функції як складові процесу управління. Стилі 

менеджменту управління. Психологічна характеристика різних 

типів конфліктів. Ефективність різних стилів керівництва 

управлінського персоналу організацій. Причини конфліктів між 

керівництвом та підлеглими. Міжнародні конфлікти. 

Види занять: Лекції. Семінарські заняття. Практичні заняття.  

Методи навчання: Презентація, групова дискусія, кейс.   
Експеримент. Дослідження. Поточний контроль знань. 

Форми навчання: Очний (offline, online), заочний 



 
Фото 

 

Пререквізити Базові знання психології особистості, поведінка в конфліктних 

ситуаціях. Базується на знаннях, отриманих на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Пореквізити Знання та навички можуть бути використані для розвитку власної 

кар’єри, для організації власної професійної діяльності.  

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література:  

1. Дзвінчук Д. Психологічні основи ефективного управління : 

навчальний посібник  – К.: Зат НІЧЛАВА, 2000, 280 с 

2. Жигайло Н. І. Комунікативний менеджмент: навч. посіб. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 368 с. З грифом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України. 

3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту : навчальний посібник – 

К. : Екс Об, 2003. – 512с. 

4. Нагаєв В.М. Конфліктологія : курс лекцій – К.: ЦНЛ, 2004. – 198 

с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

5 корпус аудиторії 5.111, 7.204 та ін. Обладнання: проектор, 

комп’ютери з доступом до інтернету Програмне забезпечення: 

MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

Кафедра Журналістики 

Факультет Міжнародних відносин 

Викладач(і) Матвійчук-Юдіна Олена Василівна 

Посада: Доцент 

Вчене звання: К. п. н. 

Профайл викладача: 

http://kmmt.nau.edu.ua/kmmt-page/tutors 

Тел.: (044)406-70-05 

E-mail: olena.matviichuk-iudina@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 5.104. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність дисципліни забезпечується її спрямованістю на 

розкриття чинників психології поведінки особистості конфліктних, 

стресових ситуаціях та спрямування професійної діяльності до 

продуктивності, дотримання певних правил корпоративної 

управлінської культури. При викладанні дисципліни 

використовуються результати наукових досліджень та методичні 

напрацювання автора. 

Лінк на дисципліну  

 

 


