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Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія», 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

прикладні основи психології менеджменту 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

психологічний аналіз і прогноз ефективності виробничої 

діяльності менеджера 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

оволодіти вміннями регуляції поведінки підлеглих і саморегуляції; 

формування індивідуального стилю керівництва; самоконтролю в 

екстремальних ситуаціях; використання методів вивчення 

особистості працівника, складання характеристики його ділових та 

особистісних якостей 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

формувати продуктивні команди з урахуванням психологічних 

властивостей і міжособистісних відносин, підвищувати 

результативність реалізації загальних функцій управління з 

урахуванням впливу психологічних факторів, розробляти шляхи 

оптимізації умов та режимів праці з урахуванням психологічних 

складових  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: управлінська діяльність, функції управління; 

організація як об'єкт управління; особистість як суб'єкт 

управління; психологія управління поведінкою людей в організації 

Види занять: лекційні, практичні та тренінгові  

Методи навчання: інтерактивні методи (вправи, дискусії, 

рефлексії, аналіз реальних особистостей та ситуацій) із 

використанням фільмів, медіа та психодіагностичних методів) 

Форми навчання: заочна, очна 

Пререквізити Соціальна психологія, психологія праці, психодіагностика. 

Пореквізити Консультування індивідуальне та групове щодо складових 

економічної поведінки 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Репозитарій: 

 Кафедра авіаційної психології 

(https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9109) 

Фонд НТБ НАУ 

Баклицький І.О. Психологія праці: підручник/ МОН – 2-е вид., 

перероб. і доп.  – Київ: Знання, 2008. – 656 с.   

Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет: 

навчальний посібник/ МОН.  – Київ: Знання, 2006. – 392 с. 

Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник.  – Київ: Академвидав, 

2005. – 608 с. 

Лозниця В.С. Психологія менеджменту: навчальний посібник/ 

Міністерство освіти України; КНЕУ.  – Київ, 1997. – 248 с.  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9109


 

 
Фото за 

бажанням 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Мультимедійна аудиторія 8.1203, проектор, екран,  презентації,  

бланки тестів, асоціативні карти 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, який проводиться у письмовій формі у 

вигляді творчих проективних завдань   

Кафедра авіаційної психології  

Факультет ФЛСК 

Викладач(і) Яковицька Лада Савеліївна 

Посада: доцент кафедри 

Вчений ступінь: доктор психологічних наук 

Профайл викладача: 

Профіль Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OpC1qfIAAAAJ&hl=ru 

Профіль ORCID: orcid.org/0000-0002-6858-7704  

Профіль ResearchGate: 
https://www.researchgate.net/profile/Lada_Akovicka 

Профіль на сайті НТБ НАУ: http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci 

/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012087 

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць): 

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

search?query=%D0%AF%D0%BA%D0%BE 

%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C% 

D0%BA%D0%B0 

Тел.: 406-71-16 

E-mail: lada.yakovytska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1207 каб.  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

актуальний напрямок у роботі психолога в сфері бізнесу 

Лінк на дисципліну  
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