
Силабус навчальної дисципліни 
 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 
1. Назва факультету  Для всіх факультетів 
2. Рівень вищої освіти Бакалаврський 
3. Код і назва спеціальності Всі спеціальності 
4. Тип і назва освітньої 

програми 
ОПП, для всіх програм 
 

5. Код і назва дисципліни 
(інформація з ЦІСТ) 

Психологія управління 

6. Кількість ЄКТС кредитів 3 
7. Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 
годинами навчання) 

18 г. – 9 лк, 12 г. – 6 пз, 6 г. – 3 конс, 54 г. – самостійна 
робота, вид контролю: залік 

8. Графік (терміни) вивчення 
дисципліни  

2-й рік, 3-й або 4-й семестр 

9. Передумови для навчання за 
дисципліною 

 

10. Анотація (зміст) дисципліни  Дисципліна за вибором, містить змістові модулі: 
1. Особистість та її потенціал у системі управління. 
2. Психологія управлінської діяльності. 
3. Соціально-психологічні особливості управління. 

11. Компетентності, знання, 
вміння, розуміння, якими 
оволодіє здобувач вищої 
освіти в процесі навчання 

Навички спільної діяльності та співробітництва 
(уміння ефективно працювати в команді; уміння 
правильно визначити психологічні особливості колег 
та знаходити індивідуальний підхід до них; навички 
міжособистісної взаємодії). Навички ефективного 
спілкування. Уміння використовувати знання про 
психологічні закони управління, стилі керівництва, 
теорії мотивації персоналу та психологічні 
особливості прийняття рішень в практиці управління. 

12. Результати навчання 
здобувача вищої освіти  

Здатність продемонструвати знання та розуміння 
сучасних уявлень про психологічний компонент 
управлінської діяльності та використовувати їх в 
практиці управління. 

13. Система оцінювання 
відповідно до кожного 
завдання для складання 
заліку/екзамену  

1. Продемонструвати знання тем практичних занять у 
відповідях, виступах, обговоренні дискусійних питань 
та вирішенні ситуаційних завдань. 
2. Виконати 6 творчих завдань на практичних 
заняттях. 
3. Пройти 2 проміжні тестування. 
4. Пройти підсумкове тестування. 
 
Оцінка за семестр Осем: (3-5)×6Пз + (3-5)×6ТвЗ + (6-
10)×2ПрТест + (12-20)×1ПТест = (60-100) балів. 
 

14. Якість освітнього процесу  Дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми 
дисципліни – 2019 р.  

15. Методичне забезпечення  1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни "Психологія управління" 



підготовки бакалавра всіх спеціальностей 
[Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. А. 
Бакаленко. – Харків, 2020. – 194 с. 
http://catalogue.nure.ua/knmz. 
2. Бакаленко О. А. Психологія управління : навч. 
посіб. / О. А. Бакаленко. – Харків : ХНУРЕ, 2020. – 
120 с. 
3. Методичні вказівки до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Психологія 
управління» для студентів усіх спеціальностей / 
упоряд. : О. А. Бакаленко, Т. В. Коробкіна : ХНУРЕ, 
2018. – 60 с. 

16. Розробник силабусу (посада, 
ПІБ, ел. пошта) 

О.А. Бакаленко, доц. каф. філософії, канд. філос. н., 
доцент 
E-mail: olena.bakalenko@nure.ua  

 


