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 Нагорна Н. В.

1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація,рівень вищої освіти
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання

заочна форма навчання

Загальна кількість:

кредитів – 3/3

годин – 90/90

залікових модулів –3/3

змістових модулів – 3

ІНДЗ* –  ____
               _____________ 
                      (вид завдання)











Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка
(шифр і назва)


Спеціальність 
011Освітні, педагогічні науки
(шифр і назва)


Рівень вищої освіти:
другий (магістерський) 
Нормативна/за вибором
(ЗВО/студента)



Рік підготовки:


2-й
2-й


Семестр


3-й
3-й


Лекції


14год.
12 год.


Практичні, семінарські


14год.

  ---



Самостійна робота


62 год.
78 год.



у т.ч. ІНДЗ*: –  ____ год.

у т.ч. ІНДЗ*: –  ____ год.


Форма підсумкового
контролю


Залік
Залік 

* – за наявності









2. Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: розкрити психологічні закономірності управлінської діяльності, дати студентам знання, що застосовуються в процесі вирішення проблеми освітнього менеджменту організацією та її членами.
 Основні завдання навчальної дисципліни:
- розкрити теоретичні поняття і положення психології освітнього менеджменту, сучасні підходи;
- розуміння психології освітнього менеджменту, структуру та категоріальний апарат, психологічні закономірності, методи психологічних досліджень в освітньому менеджменту;
- навчити студентів використовувати одержані знання щодо забезпечення ефективної управлінської діяльності, реалізовувати основні напрями роботи в освітньому менеджменті.
	Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:
а) Інтегральна компетентість (ІК):
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та актуальні проблеми сучасної теорії і практики вищої освіти, профільного навчання й професійного виховання здобувачів освіти, шляхом здійснення провідних функцій науково-педагогічної (навчальної, навчально-методичної, виховної, культурно-просвітницької, проектної, організаційно-управлінської, моніторингової, науково-дослідної) діяльності, застосовуючи новітні досягнення соціально-гуманітарних і педагогічних наук, найкращі здобутки інноваційно-педагогічного досвіду вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.
ІК 
б) Загальні компетентнсті (ЗК):
Здатність до системного мислення, визначення шляхів покращення якості процесів та результатів, інтегрування знань з урахуванням моральної та соціальної відповідальності за їх застосування
ЗК 5
Лідерство та автономність під час реалізації інноваційних проектів, презентації власних і колективних результатів професійної та науково-дослідної діяльності,
ЗК 6
Здатність до застосовування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній, дослідницькій та професійній діяльності
ЗК 7
Здатність до управління інформацією (раціонального використання комп'ютера й комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та обміном), написання ділових листів, доповідей
ЗК 8
в) Професійні компетентності (ПК):
Методична компетентність. Здатність до розробки навчальних і робочих програм, навчально-методичних комплексів дисциплін викладання, застосування сучасних методик викладання і освітніх технологій
ПК3
Рефлексивно-педагогічна компетентність. Здатність до самоспостереження власної педагогічної діяльності, здійснення самоконтролю способів реалізації її провідних функцій; критичного самоаналізу та адекватної самооцінки досягнутого рівня професійно-педагогічного розвитку, своїх досягнень і обмежень як сучасного викладача вищої школи; вияву проблемних зон своєї професійно-педагогічної діяльності й поведінки з метою проектування успішної академічної кар’єри й досягнення вищих рівнів педагогічного професіоналізму викладача закладу вищої освіти.
ПК11
Інноваційно-педагогічна компетентність. Здатність до позитивного сприйняття педагогічних інновацій, аналізу їх сутності і перспектив застосування; вияву передового педагогічного досвіду, педагогічних інновацій; контролю та оцінки, коригування ходу та способів впровадження педагогічних інновацій в сфері вищої освіти, використання у власному досвіді новітніх освітніх технологій.
ПК12
 в) Спеціалізовані фахові компетентності (ФК):
Науково-педагогічна компетентність. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати найважливіші досягнення у сфері національної, європейської та світової педагогіки вищої школи сучасних методів психології освітнього менеджменту студентів, розробляти й реалізовувати проекти теоретико-експериментального дослідження проблем вищої, професійної та університетської освіти у більш широкому (або міждисциплінарному) контексті
ФК2
Моніторингова компетентність Здатність до участі та проведення моніторингових досліджень в системі освіти, впровадження функцій та засобів педагогічного моніторингу з метою виміру якості освіти, освітніх програм, академічних й професійно-педагогічних досягнень осіб та їх груп
ФК4
Науково-дослідницька компетентність. Здатність до планування, організації та проведення досліджень в галузі педагогіки та психології, аналізу та систематизації наукових фактів, обробки та узагальнення отриманих результатів
ФК5
 
Процес вивчення дисципліни сформульований у термінах програмних результатів навчання (ПРН):

 
 
Знання і розуміння
 
Демонструє знання та розуміння історичних етапів розвитку вищої освіти, сутності сучасної методології і теорії педагогіки і психології вищої школи, специфіки, принципів, методів та етапів психології освітнього менеджменту
ПРН-1

Виокремлює та критично оцінює стратегії та тенденції розвитку сучасної системи вітчизняної та зарубіжної вищої освіти, сутність нових педагогічних парадигм, дидактико-концептуальних підходів, освітніх технологій
ПРН -2

Демонструє знання та розуміння сутності педагогічних інновацій, основних категорій і понять інноваційної педагогіки, функцій інноваційно-педагогічної діяльності, проектування новітніх освітніх програм, інформаційно-технологічного й методичного забезпечення навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти
ПРН -5
 
 
Уміння
Уміє самостійно і творчо опрацьовувати теоретичний і практичний матеріал, систематизувати, узагальнювати та презентувати навчально-дидактичну, наукову, професійно орієнтовану інформацію відповідно до поставленої мети
ПРН -8

Уміє організовувати інформаційний пошук, самостійний відбір і якісну обробку наукової, професійно спрямованої інформації та емпіричних даних для навчальних, дослідницьких та професійних потреб
ПРН -9
 
 
Здатність до
комунікації
(навички)
Здатен обирати в усному і писемному професійно-педагогічному мовленні найдоцільніші формули мовленнєвого етикету
ПРН-16

Здатен гнучко використовувати власний вербальний і невербальний потенціал для передачі наукової та професійно спрямованої інформації
ПРН -17

Здатен презентувати, обговорювати та захищати власні погляди в усній та писемній формах комунікації перед фаховою та студентською аудиторією
ПРН -18
 
Готовність виявляти автономність і відповідальність
(якості)
Готовий розвивати власний професійно-педагогічний та інтелектуально-творчий потенціал на засадах самоменеджменту, академічної мобільності та автономії
ПРН-24

Готовий презентувати свої творчі доробки та результати власних науково-педагогічних досліджень з дотриманням принципів академічної доброчесності та етики (у вигляді майстер-класів, авторських підручників, авторських технологій /методик, наукових статей, доповідей на конференціях)
ПРН-25

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
-  теоретико-методологічні основи психології освітнього менеджменту, основні поняття, міждисциплінарні зв’язки, історію становлення та розвитку психології освітнього менеджменту;
- психологію освітнього менеджменту, психологічні основи професіоналізму, морально-психологічні та соціокультурні засади управління, психологічний зміст функцій освітнього менеджменту;
-  психологічні особливості командоутворення, особливості менеджменту освітньої організацією у ситуації нововведення; психологію конфлікту та формування сприятливого соціально-психологічного клімату восвітній організації;
-    психологічні аспекти управління людськими ресурсами;
Студенти повинні вміти: 
	- вміти доцільно використовувати арсенал психології освітнього менеджменту в професійній та управлінській діяльності;
	- вміти демонструвати практичні навички з психології управлінського спілкування;
	- вміти здійснювати ефективний психологічний вплив на членів педагогічного персоналу;
	- вміти своєчасно попереджувати й конструктивно розв’язувати педагогічні й виробничі конфлікти;
	- вміти встановлювати позитивні ділові контакти й розробляти рекомендації щодо розвитку управлінської підструктури ЗВО;
	- вміти підбирати і використовувати активні методи навчання для активізації діяльності персоналу;
- вміти проводити психодіагностичну, психокорекційну, психоконсультативну роботу з підлеглими. 
 	 
3. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади психології освітнього менеджменту 
Тема 1. Психологія освітнього менеджменту як галузь психологічного знання.
Поняття предмета психології освітнього. Підходи до визначення предмета психології освітнього менеджменту.
Психологія освітнього як галузь психологічної науки. Міждисциплінарні зв'язки психології освітнього менеджменту.
Основні методологічні принципи психології освітнього менеджменту. Взаємозв'язок і співвідношення методології і методики наукового дослідження: загальна методологія, спеціальна методологія та конкретні методи дослідження. Методи психології освітнього менеджменту. Класифікація методів. Психологічні методи вивчення особистості в освітньоме менджменті: спостереження, опитування, експерименту, вивчення документів та ін. Соціально-психологічні методи вивчення організації в структурі управління: методи соціально-психологічного впливу (переконання, навіювання, наслідування, зараження), соціометрії, групової оцінки особистості та ін
Тема 2. Психологічна структура  діяльності в освітньому менеджменті. Психологічний зміст функцій освітнього менеджменту
Психологічна структура освітнього менеджменту. Основні підходи до вивчення діяльності в освітньому менеджменті. Роль морально-психологічного чинника в освітньому менеджменті. Поняття професійної етики в діяльності керівника.
Соціокультурна та етнопсихологічна обумовленість діяльності. Поняття "культура управління". Порівняльний аналіз японської та американської моделей. Європейська модель освітнього менеджменту. Соціокультурна та етнопсихологічна характеристика вітчизняної моделі освітнього менеджменту.
Тема 3. Психологічний зміст функцій освітнього менеджменту
Підходи до класифікацій функцій освітнього менеджменту.
Психологічні особливості планування. Поняття стратегічного та тактичного планування. Основні етапи розроблення та реалізації стратегії організації.
Психологія прийняття управлінських рішень. Індивідуальна та групова форми прийняття рішень в освітньому менеджменті. Види та типи рішень. Постановка цілей. Вимоги до цілей. Основні етапи прийняття рішень в освітньому менеджменті.
Організація діяльності як функція управління. Мотивація як функція освітнього менеджменту. Соціально-психологічна функція. Психологічні особливості контролю в організації. 
Тема 4. Психологія особистості керівника
Поняття професійно важливих якостей керівника. Вітчизняні та зарубіжні моделі особистісних якостей керівника. Узагальнений портрет керівника за Р.Кричевським. комунікативні кавики керівника.
Психологічні основи відповідальності особистості керівника. Поняття відповідальності в психології управління. Сфери вияву відповідальності в організації.
Поняття мотиваційної сфери керівника. 
Тема 5. Психологія стресу у діяльності керівника.
Поняття стресу і ризику в психології освітнього менеджменту. Стадії стресу. Ознаки стресу. Професійний стрес та чинники, що впливають на його виникнення в організаціях. 
Поняття синдрому «професійного вигорання» керівника. Основні підходи до вивчення синдрому «професійного вигорання». Психологічні прояви синдрому «професійного вигорання» в діяльності освітнього менеджменту.
Профілактика стресів та професійного вигорання у керівників. Ортобіоз особистості керівника.
Змістовий модуль 2. Психологічний супровід освітнього менеджменту 
у закладах вищої освіти
Тема 6. Психологія стилів та типів керівництва.
Поняття стилю керівництва в психології освітнього менеджменту. Структура стилю керівництва. Соціально-психологічні чинники стилів керівництва.
Психологічні підходи до аналізу стилів керівництва. 
Традиційна концепція управління: авторитарний, демократичний, ліберальний стилі керівництва. Новаторська концепція управління: "прихований» або "анонімний", "відкритий" ("видимий"), виконавчий, ініціативний та інші стилі керівництва.
Поняття типу керівника в психології освітнього менеджменту. Об'єктивні й суб'єктивні чинники, що впливають на формування типу керівника. 
Тема 7. Психологічна характеристика організації в освітньому менеджменті.
Поняття організації в освітньому менеджменті. Поняття організаційної структури. Формальні і неформальні структури.
Соціально-психологічна характеристика організації. Психологічна проблема розвитку групи як структурного елементу організації. Психологічні особливості спільної діяльності в організації. Поняття структурно-рольового розподілу в групі.
Змістовий модуль 3. Сутність психологічних механізмів конфліктів та психологічні аспекти управління кадрами.
Тема 8. Психологія конфліктів в освітньому менеджменті та шляхи їх розв'язання.
Поняття конфлікту в психології освітнього менеджменту. Підходи до класифікації конфліктів в освітньому менеджменті Види конфліктів в організації.
Основні джерела виникнення конфліктів в освітньому менеджменті. Причини виникнення конфліктів, пов'язаних із психологічними особливостями учасників освітнього менеджменту.
Тема 9. Психологія управління людськими ресурсами.
Актуальність психологічних аспектів управління кадрами. Цілі й завдання психології управління людськими ресурсами.
Психологія прогнозу та планування управлінського розвитку. Психологічні аспекти планування кадрів. Чинники впливу на процес планування. Етапи планування. Психологічні основи добору кадрів. Аналіз ефективності проведення співбесіди при прийомі на роботу. Основні вимоги до резюме. Способи і методи добору кадрів.  

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Денна форма
Заочна форма

всього
у тому числі
всього
у тому числі


л.
с.
с/р

л.
с.
с/р
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Змістовий модуль 1. Концептуальні засади психології освітнього менеджменту 
Тема 1. Психологія освітнього менеджменту управління як галузь психологічного знання
11
2
2
7

2

8
Тема 2. Психологічна структура діяльності в освітньому менеджменті. 
9
2
1
6



10
Тема 3. Психологічний зміст функцій освітнього менеджменту
10
2
1
7

2

10
Тема 4. Психологія особистості керівника
11
2
2
7

2

8
Тема 5. Психологія стресу в діяльності керівника
9
2

7

2

7
Разом за змістовим модулем І
50
10
6
34

8

53
Змістовий модуль 2. Психологічний супровід освітнього менеджменту у закладах вищої освіти
Тема 6. Психологія стилів та типів керівництва.
10
2
2
6

2

10
Тема 7. Психологічна характеристика організації в освітньому менеджменті
10
2
2
6



8
Разом за змістовим модулем ІІ
20
4
4
12

2

18
Змістовий модуль ІІІ. Сутність психологічних механізмів конфліктів та психологічні аспекти управління кадрами
Тема 8. Психологія конфліктів  в освітньому менеджменті та шляхи їх розв’язання
11

2
9

2

9
Тема 9. Психологія управління людськими ресурсами.
9

2
7



8
Розом за змістовим модулем ІІІ
20

4
16

2

17
Усього годин
90
14
14
62

12

78

5. Теми семінарських занять

№
	п/п
Назва теми
Кількість
годин
 1.
Психологія освітнього менеджменту як галузь психологічного знання
2
 2.
Психологічна структура діяльності освітнього менеджменту. Психологічний зміст функцій  освітнього менеджменту
2
 3.
Психологія особистості керівника	 
2
 4.
Психологія стилів та типів керівництва
2
 5.
Психологічна характеристика організації в  освітнього менеджменту 
2
 6.
Психологія управління конфліктами у сфері управління
2
 7.
Психологічні особливості управління персоналом
2




Всього 
14

6. Самостійна робота
№
/п
Назва теми
Кількість годин


денна форма 
заочна форма 
1.
Взаємозв’язок психології освітнього менеджменту з іншими галузями науки.
Методологічні принципи психології освітнього менеджменту.
Історія становлення та розвитку вітчизняної психології освітнього менеджменту.
Розвиток психології освітнього менеджменту в межах психології та соціології.
7
8
2.
Поняття професійної культури керівника. Морально-етичні принципи управлінської діяльності.
Особливості японської, американської, вітчизняної, європейської моделей управління.
6
10
3.
Організація діяльності як функція освітнього менеджменту. Контроль як функція освітнього менеджменту. Вимоги до ефективного контролю.
Проаналізувати постановку цілей як функцію освітнього менеджменту.
7
10
4.
Поняття ролі в психології освітнього менеджменту. Соціальна роль у професійній діяльності. Психологічна природа управлінських ролей. Класифікація ролей (X.Мінцберг). Керівник і лідер організації. Концепції керівництва і лідерства. Керівник як новатор. Керівник як вихователь.
Види та етапи досягнення кар’єри керівником.
Гендерні стереотипи в діяльності освітнього менеджменту.
Скласти психограму керівника середньої (вищої) ланки.
Підібрати діагностий інструментарій для вивчення особистості керівника.
7
8
5.
Поняття стресу, стадії стресу.  Поняття, основні підходи до вивчення професійного стресу. Ознаки професійного стресу керівника. Поняття та ознаки синдрому «професійного вигорання» керівника. Ортобіоз особистості керівника.
Підібрати методики діагностики професійного стресу та синдрому «професійного вигорання» керівника.
7
7
6.
Чинники, що впливають на стиль та тип керівництва. Поняття типу керівника в психології освітнього менеджменту. Об'єктивні й суб'єктивні чинники, що впливають на формування типу керівника. Сучасні типи керівників. 
Підібрати діагностичний інструментарій вивчення стилю керівництва. Дослідити власну схильність до певного типу керівництва.
6
10
7.
Поняття влади і авторитету в психології управління. Джерела влади і авторитету. Психологічні характеристики влади і авторитету. Психологія впливу керівника на підлеглих як прояв його влади і авторитету в організації.
Опрацювати методику на визначення функціонально-рольового розподілу в групі, підібрати методику вивчення групової згуртованості колективу.
6
8
8.
Методи подолання  конфліктів в організації. Керівник як «третейський суддя» у вирішенні конфліктів працівників.
Проаналізувати конфлікти в сфері управління
9
9
9.
Навчання та розвиток персоналу
7
8

Разом
62
78

Завдання для самостійної роботи
Скласти словник основних понять навчального курсу.
	Розробити по три тестових завдання різних форматів до кожної з тем навчального курсу.
	Розробити мультимедійну презентацію за однією з тем навчального курсу.
	Схарактеризувати дві наукові статі із однією з тем навчального курсу. 
	Розробити анкету «Конфлікти в освітньому менеджменті. Шляхи вирішення конфліктів»
Методи навчання
	
У процесі вивчення навчальної дисципліни «Психологія освітнього менеджменту» використовуються наступні методи навчання: 
	словесні методи: розповідь, лекція, пояснення, бесіда, дискусія. 
	наочні методи: ілюстрація, демонстрація. 
	методи формування практичних умінь та навичок: виконання практичних завдань, розробка схем, таблиць, складання опорних конспектів, складання словника понять, розробка та захист презентацій. 


Методи контролю
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи контролю навчальних досягнень студентів: експрес-опитування, індивідуальне опитування, фронтальне опитування, підсумкові індивідуальні роботи роботи, за змістовими модулями.
8. Підсумкова індивідуальна робота
Практичне індивідуальне завдання - Скласти програму дослідження психолог-управлінського феномену (на вибір).
9. Питання для підсумкового контролю
	Предмет, об’єкт  та завдання психології освітнього менеджменту.

Структура та функції психології освітнього менеджменту
Основні поняття психології освітнього менеджменту.
Взаємозв’язок  психології освітнього менеджменту з іншими галузями науки.
Методологічні принципи психології освітнього менеджменту.
Загальна характеристика методів психології освітнього менеджменту.
Соціально-психологічні методи вивчення особистості в освітньому менеджменті.
Соціально-психологічні методи вивчення організації в структурі освітнього менеджменту .
Методи прийняття управлінських рішень.
	Розроблення ідей психології освітнього менеджменту в межах соціології та психології.
Формування психологічних знань в теорії освітнього менеджменту. Основні школи наукового управління.
Становлення та розвиток  вітчизняної психології освітнього менеджменту.
Становлення та розвиток зарубіжної психології освітнього менеджменту .
	Керівник як об’єкт  психологічних досліджень.
Мотиваційна сфера особистості керівника.
Управлінські ролі керівника.
Спільні та відмінні риси керівника та лідера.
Професійно важливі якості та риси керівника.
Детермінанти та механізми розвитку особистості керівника.
Гендерний аспект управлінської діяльності: актуальність питання, ознаки чоловічого та жіночого стилів управління, гендерні стереотипи в управлінській діяльності.
Поняття стилю керівництва в психології освітнього менеджменту. Структура стилю керівництва.
Аналіз стилів керівництва з позиції вивчення особистісного підходу.
Аналіз стилів керівництва з позиції вивчення поведінкового підходу.
Аналіз стилів керівництва з позиції вивчення ситуаційного підходу.
Психологічні характеристики традиційних стилів керівництва.
Поняття типу керівника у психології управління. Сучасні типи керівників.
Соціально-психологічні чинники формування стилю та типу керівника.
Проблеми стресу в діяльності керівника.
Професійний стрес. Модель професійного стресу за Л.М.Карамушкою.
Синдром «професійного вигорання» в управлінців.
Ортобіоз особистості керівника.
Психологія управління стрессами у професійній діяльності керівника.
Поняття кар’єри. Види кар’єри. Психологічні основи управління кар’єрою керівника.
Сутність, місце і роль організації в освітнього менеджменту. Соціально-психологічні особливості організації.
Психологічна структура групи як елемента організації.
Психологічні особливості спільної діяльності в організації.
Конкурентноздатна команда як чинник ефективної діяльності освітнього менеджменту.
Функціонально-рольовий розподіл в групі .
Поняття корпоративної культури організації.
Психологія впливу керівника на підлеглих як прояв його влади та авторитету.
	Психологічна структура управління.
Основні підходи до вивчення управлінської діяльності.
Актуальність морально-етичного чинника в освітнього менеджменту. Поняття професійної етики керівника.
Соціокультурна  та етнопсихологічна обумовленість управлінської діяльності.
Особливості європейської та вітчизняної моделей освітнього менеджменту.
Порівняльна характеристика японської та американської систем освітнього менеджменту.
	Психологічні особливості планування як функції освітнього менеджменту.
Специфіка,  особливості та види управлінських рішень.
Стратегії і тактики прийняття управлінських рішень.
Постановка цілей в управлінській діяльності. Вимоги до цілі.
Психологічні основи організації діяльності як функції освітнього менеджменту.
Основні теорії мотивації діяльності персоналу організації.
Способи мотивації персоналу організації з різними домінуючими потребами.
Соціально-психологічна функція освітнього менеджменту.
Психологічні особливості контролю в організації як функції освітнього менеджменту.
	Поняття конфлікту в освітнього менеджменту. Види конфліктів в освітнього менеджменту.
Причини виникнення конфліктів, пов’язаних із психологічними особливостями учасників управлінського процесу.
Організаційно-управлінські причини виникнення конфліктів у сфері освітнього менеджменту.
Форми та типи поведінки учасників управлінського процесу в конфлікті.
Профілактика виникнення конфліктів в організації.
Методи подолання конфліктів в освітнього менеджменту.
Керівник як «третейський суддя» при вирішенні конфліктів персоналу.
Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації.
Актуальність психологічних аспектів управління кадрами. Завдання психології управління кадрами.
Психологічні аспекти планування кадрів. Чинники та етапи планування.
Психологічні основи добору кадрів.
Психологічні особливості проведення співбесіди при прийомі на роботу.
Особливості оцінки діяльності персоналу. Види оцінювання. Аналіз критеріїв оцінювання діяльності персоналу.
Психологічні особливості проектування освіти та навчання персоналу.
Психологічні чинники ефективності навчання персоналу.
Комунікативна підготовка кадрів освітнього менеджменту.
Психодіагностичний інструментарій дослідження психолого-управлінських феноменів.
 Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль
Завдання до самостійної роботи
Підсумковва інивідуальна робота
Підсумковий контроль
Сума балів
10
40
20
30
100

Скласти словник основних понять навчального курсу – 5 балів
	Розробити по три тестових завдання різних форматів до кожної з тем навчального курсу - 10 балів
	Розробити мультимедійну презентацію за однією з тем навчального курсу – 5 балів
	Схарактеризувати дві наукові статі із однією з тем навчального курсу – 5 балів
	Розробити анкету «Конфлікти в освітньому менеджменті. Шляхи вирішення конфліктів» - 15
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ЕСТS
Оцінка за національною шкалою


для екзамену
для заліку
90-100
А
відмінно



зараховано
85-89
В

добре

75-84
С


70-74
D
задовільно


60-69
Е


35-59
ЕХ
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
Е
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка за національною шкалою
100 бальна шкала
Критерії оцінювання навчальних досягнень


Теоретична підготовка
Практична підготовка


Студент
Відмінно
90-100
у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей; робить самостійні висновки, виявляє причинно-наслідкові зв’язки; рецензує відповіді інших студентів, самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань, вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань
може аргументовано обрати раціональний спосіб виконан-ня завдання й оцінити резуль-тати власної практичної діяльності; виконує  завдання. не передбачені навчальною програмою; вільно використо-вує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу; проявляє творчий підхід до виконання індиві-дуальних та колективних завдань при самостійній роботі.
Добре
75-89
достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову літературу; застосовує знання для розв’язання стандартних ситуацій; самостійно аналізує, узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає несуттєві неточності 
за зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання
Задовільно
60-74
володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знає основні поняття навчального матеріалу; має ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і формулювання висновків. 
може використовувати знання в стандартних ситуаціях, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання
Незадовільно з можливістю повторного складання
35-59
володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно; безсистемне виокремлює випадкові ознаки вивченого; не вміє робити найпростіші операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки; під час відповіді допускаються суттєві помилки
планує та виконує частину завдання за допомогою викладача, відсутні сформовані уміння та навички:
Незадовільно з бов’язковим повторним вивченням дисципліни
0-34
не володіє навчальним матеріалом
виконує лише елементи завдання, погребує постійної допомоги викладача

 Методичне забезпечення

	Нормативні документи вищої освіти України:
	Колективна монографія:
	Nahorna N. V. Implementation of innovative ways forming professional competence of future education managers Pedagogical and psychological sciences: development prosspects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 2 Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 388 p. «Педагогічні та психологічні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття» Університет економіки в Стальовій Волі за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва Європейське видавництво “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) індекс ISBN. 31 жовтня 2018 р. С. 252-268
	Нагорна Н. В. Управлінська культура як складова професіоналізму викладача сучасного університету. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспектива розвитку в умовах глобалізації. Розділ ІІІ. Сучасний менеджмент і моніторинг як засоби підвищення якості університетської  педагогічної освіти. Колективна монографія; за ред. проф. О. С. Цокур. – О.: ФОП Бондаренко О. М., Березень 2018 р. С. 59-65

Статті:
	Нагорна Н. В. Стратегічне планування в освітньому менеджменті. International scientific and practical conference «Psyhology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality»: conference proseedings, Desember 27-28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing» Р. 182-186.
	Нагорна Н. В. «Формування професійної компетентності майбутнього менеджера сфери освітніх послуг» «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» Науковий збірник Випуску № 21/2018 / [гол. ред. Пантюк М. П.]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – вип. 21. Том 1. С. 204-208. Index Copernicus International. 

Методичні рекомендації:
	Чуйко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з психології управління (для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія»). – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 138с.
	Чуйко О.М. Методики і тести в психології управління: Довідково-методичний посібник . –Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010.—206с.

	Опорні конспекти лекцій, мультимедійні презентації. 

Плани семінарських занять (Додаток А) 
	Дидактичний матеріал до семінарських занять 
	Науково-педагогічна література. 
 
12. Рекомендована література
Основна
Законодавчі і нормативні документи
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII: офіційний текст [Електроний документ]. – Режим доступу: http://zakon5/rada/gov/ua/laws/show/2145-19/con/page2
Закон України «Про вищу освіту». – Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37-38. 
	Законодавство України про освіту. Збірник законів. - К.:Парламентське вид-во, 2002. - 159 с.
	ДСТУ ISO 9004:2012. Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT) [Електронний ресурс] – Чинний від 2013-05-01. – Режим доступу: http://www.dbn.at.ua/load/normativy/dstu/5-1-0-1060 

ДСТУ ISO/CD 26000:2009 – Системи управління соціальною відповідальністю. Вимоги. – К. :  Держспоживстандарт України, 2009. – 84 с.
	Україна. Закони. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. – Режим доступу: http:// www.vnz.org.ua/zakonodavstvo/ 111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu 
	Підручники та навчальні посібники
1.    Ґендерні особливості психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до ефективної саморегуляції при подоланні професійних криз особистості в умовах соціально-економічних трансформацій/ В.П.Кравець,Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді та ін. / за наук. ред. В. Кравця, А. Москальова //Ґендерні дослідження: прикладні аспекти [Текст]: монографія. -- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013.- С.63-73.
2.    Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 424с.
3.     Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. –292с.
4.     Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управління в умовах складнокоординованості/М.І.Найдьонов. -- К.:IRIS,2008.-65 с.
5.     Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568с.
6.     Основи психолого-управлінського консультування: Навчальний посібник/ За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: МАУП, 2002 – 136с.
7.     Пірен М.І. Конфлікти і управлінські ролі: соціально-психологічний аналіз. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.—200с.
8.     Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. – К.: Україна. – віта, 1996. – 130с.
9.     Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів та слухачів ін-тів післядидплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. – 368с.
10.  Соціально-психологічні основи управління [Текст]: навч. посіб.// Н.Д. Лук'янченко, Л.Л. Бунтовська, Л.В. Шаульська, О.Л. Єськов. -- Донецьк: ДонНУ, 2002 .- 127 с.
11.  Словарь психолога-практика / Сост.С.Ю.Головин. – Мн.: Хервест, 2001.—961с.
12.  Чуйко О.М. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Психологія управління» (для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія»/О.М.Чуйко. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 139с.
13.  Чуйко О.М. Методики і тести в психології управління: довідково-методичний посібник/ О.М.Чуйко. – івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 216с.
14.  Швалб Ю.М., Данчева В.О. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К.: Лібра, 1998. – 270с.
15.  Шарухин А.П. Психология менеджмента: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005. – 352с.
16.  Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. – Мн.: Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2007.— с.332-349
Додаткова
	Коломинський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект): Монографія. – К.: МАУП , 2000. – 286с.

2.         Коломінський Н.Л. Основні запити управлінського персоналу комерційних організацій щодо психологічної допомоги з проблем управління// Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім...Г.Костюка АПН України, 2002, частина 4. – С.216-219
3.         Ткач Р.В. Поняття професійної карєри у психології менеджменту, її види та динаміка розвитку // Режим доступу –  http: //www.bdpu.org/scientific_published/psychology_2_2005/15
4.         Чуйко О.М., Пілецька Л.С. Психологічні компоненти формування професійної кар»єри управлінця //  Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009. – Вип. 14. – Ч.2.   – С.144-153  

Електронні інформаційні ресурси
 
	http://zakon5/rada/gov/ua/laws/show/2145-19/con/
http://www.mon.gov.ua/education/average(Інформаційні матеріали Міністерства осві ти і науки, молоді та спорту України)

	http://pedagogika.ucoz.ua/load/pedagogika/materialidlia_samostijnogo оргасціуапп)а/8І.чіе та озуіїі икга)іпі/8-1 -0-12
	http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_ pedagogika/part3/3202.htm
	ІШр:// osvita.ua/schooI/upbring/5828
	http://teacher.at.ua/publ/40-l-0-677
	http://www.zippo.net.ua/index.php7page_id-l15
	http://petschool.at.ua/publ/robota_klasnogo_kerivnika/5-l-0-17
	 www.koob.ru
	www.psylib.ru
	http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/SoPs/2009_1/index.htm
	 http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihol/1rozd/r111.htm
	http://pidruchniki.ws/15840720/psihologiya/psihologiya_upravlinnya_-_kulinich_io
	http://www.aratta-ukraine.com/books_ua.php?id=6






























Додаток А
Плани семінарських занять

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади психології освітнього менеджменту 

Тема 1. Психологія освітнього менеджменту як галузь психологічного знання.

Мета: сформувати у студентів поняття «психологія освітнього менеджменту», ознайомити з підходами до визначення предмету психології освітнього менеджменту, методологічними принципами та методами психології освітнього менеджменту..
	Основні поняття: психологія освітнього менеджменту, принципи та методи . психології освітнього менеджменту.
План:
І. Обговорення теоретичних питань.
Сутність поняття «Психологія освітнього менеджменту». Підходи до визначення предмета освітнього менеджменту.
2.  Міждисциплінарні зв'язки психології освітнього менеджменту.
3.  Основні методологічні принципи психології освітнього менеджменту. 
4. Методи психології освітнього менеджменту. Класифікація методів психології освітнього менеджменту. 	
5. Психологічні методи вивчення особистості в психології освітнього менеджменту управлінні: спостереження, опитування, експерименту, вивчення документів та ін. 
6. Соціально-психологічні методи вивчення організації в структурі освітнього менеджменту: методи соціально-психологічного впливу (переконання, навіювання, наслідування, зараження), соціометрії, групової оцінки особистості та ін.

ІІ. Практичні завдання: Підібрати діагностий інструментарій для вивчення особистості керівника Скласти психограму керівника середньої (вищої) ланки.

ІІІ. Представлення реферативних досліджень.

Література:
1.    Ґендерні особливості психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до ефективної саморегуляції при подоланні професійних криз особистості в умовах соціально-економічних трансформацій/ В.П.Кравець,Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді та ін. / за наук. ред. В. Кравця, А. Москальова //Ґендерні дослідження: прикладні аспекти [Текст]: монографія. -- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013.- С.63-73.
2.    Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 424с.
3.     Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. –292с.

Тема 2. Психологічна структура  діяльності в освітньому менеджменті. Психологічний зміст функцій освітнього менеджменту 

Мета: розкрити психологічну структуру діяльності в освітньому менеджменті, визначити зміст функцій освітнього менеджменту
Основні поняття: професійна етика, управлінська діяльність, стратегічне планування, управлінські рішення, мотивчація, управлінський контроль

План:
І. Обговорення теоретичних питань.
Структурні елементи психології освітнього менеджменту. 
	Основні підходи до вивчення управлінської діяльності.
	Поняття професійної етики в діяльності керівника.
	Підходи до.класифікацій функцій управління.
	Соціокультура та етнопсихологічна обумовленість управлінської діяльності. 
	Псилогіхочні особливості планування. Поняття стратегічного та тактичного планування. .
	Психологія прийняття управлінських рішень. Види та типи управлінських рішень. 
	Організація діяльності як функція управління. Мотивація як функція управління. 
	Соціально-психологічна функція. 
	Психологічні особливості контролю в організації. 

ІІ.  Практичне завдання: проаналізувати постановку цілей як функцію освітнього менеджменту

ІІІ. Представлення реферативних досліджень.

Література:
1.     Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управління в умовах складнокоординованості/М.І.Найдьонов. -- К.:IRIS,2008.-65 с.
2.     Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568с.
3.     Основи психолого-управлінського консультування: Навчальний посібник/ За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: МАУП, 2002 – 136с.

Тема 3. Психологія особистості керівника

Мета: розкрити професійно важливі якості керівника, виявити комунікативні навички та сфери вияву відповідальності в освітній організації
Основні поняття: керівник, комунікативні навички, відповідальність, мотиваційна сфера

План:
І. Обговорення теоретичних питань.
Професійно важливі якості керівника.
	Узагальнений портрет керівника за Р.Кричевським. 
	Комунікативні навички керівника.
	Психологічні основи відповідальності особистості керівника. 
	Поняття відповідальності в психології управління. Сфери вияву відповідальності в організації.
	Поняття мотиваційної сфери керівника. 

ІІ. Практичне завдання: підібрати методики діагностики професійного стресу та синдрому «професійного вигорання» керівника

ІІІ. Представлення реферативних досліджень.

Література:
1.     Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів та слухачів ін-тів післядидплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. – 368с.
2.  Соціально-психологічні основи управління [Текст]: навч. посіб.// Н.Д. Лук'янченко, Л.Л. Бунтовська, Л.В. Шаульська, О.Л. Єськов. -- Донецьк: ДонНУ, 2002 .- 127 с.
3.  Словарь психолога-практика / Сост.С.Ю.Головин. – Мн.: Хервест, 2001.—961с.

Змістовий модуль 2. Психологічний супровід освітнього менеджменту у закладах вищої освіти

Тема 4. Психологія стилів та типів керівництва.

Мета: виявити стилі керівництва та їх структуру, визначити підходи до аналізу стилів керівництва, охарактеризувати типи керівників, виявити чииники, що впливають на формування типу керівника.
Основні поняття: стилі керівництва, концепція освітнього менеджменту, типи керівництва
План:
І. Обговорення теоретичних питань.
Стилі керівництва в психології управління. Структура стилю керівництва. 
	Психологічні підходи до аналізу стилів керівництва. 
	Традиційна концепція освітнього менеджменту: авторитарний, демократичний, ліберальний стилі керівництва.
	Новаторська концепція освітнього менеджменту: "прихований» або "анонімний", "відкритий" ("видимий"), виконавчий, ініціативний та інші стилі керівництва.
	Поняття типу керівника в психології освітнього менеджменту. 
	Об'єктивні й суб'єктивні чинники, що впливають на формування типу керівника.

ІІ. Практичне завдання: підібрати діагностичний інструментарій вивчення стилю керівництва. Дослідити власну схильність до певного типу керівництва.

ІІІ. Представлення реферативних досліджень.

Література:
Чуйко О.М. Методики і тести в психології управління: довідково-методичний посібник/ О.М.Чуйко. – івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 216с.
2.  Швалб Ю.М., Данчева В.О. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К.: Лібра, 1998. – 270с.
3.  Шарухин А.П. Психология менеджмента: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005. – 352с.
4.  Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. – Мн.: Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2007.— с.332-349

Тема 5. Психологічна характеристика організації в освітньому менеджменті.

Мета: схарактеризувати понятті організації в освітньому менеджменті, ознайомити студентів з організаційними структурами, скласти соціально-психологічну структуру організації, виявити психологічні проблеми розвитку групи. 
Основні поняття: освітня організація, формальна і неформальна структура, структурний елемент, група
План:
І. Обговорення теоретичних питань.
Поняття організації в освітньому менеджменті. Поняття організаційної структури. 
	Формальні і неформальні структури.
	Соціально-психологічна характеристика організації. 
	Психологічна проблема розвитку групи як структурного елементу організації.
	Психологічні особливості спільної діяльності в організації. 
	Поняття колективного суб'єкту управління. 
	Поняття структурно-рольового розподілу в групі.

ІІ. Практичне завдання: опрацювати методику на визначення функціонально-рольового розподілу в групі, підібрати методику вивчення групової згуртованості колективу.

ІІІ. Представлення реферативних досліджень.

Література:
1.	 Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 424с.
2.	Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. –292с.
3. Чуйко О.М. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Психологія управління» (для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія»/О.М.Чуйко. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 139с.

Змістовий модуль 3. Сутність психологічних механізмів конфліктів та психологічні аспекти управління кадрами.

Тема 6. Психологія конфліктів в  освітньому менеджменті та шляхи їх розв'язання.

Мета: ознайомити студентів з видами конфліктів в оствітній організації, визначити підходи до класифікації конфліктів в освітньому менеджменті, виявити причини виникнення конфліктів
Основні поняття: конфлікт, класифікація конфліктів, управлінські ролі, освітня організація
План: 
І. Обговорення теоретичних питань.
Поняття конфлікту в психології освітнього менеджменту. 
	Підходи до класифікації конфліктів в освітньому менеджменті. 
	Види конфліктів в організації.
	Основні чинники виникнення конфліктів в освітньому менеджменті. 
	Конфлікти і управлінські ролі: соціально-психологічний аналіз. 
	Причини виникнення конфліктів, пов'язаних із психологічними особливостями учасників процесу освітнього менеджменту.

ІІ. Практичне завдання: проаналізувати конфлікти в сфері управління

ІІІ. Представлення реферативних досліджень.

Література: 
1. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 424с.
2. Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. –292с.
6.	Пірен М.І. Конфлікти і управлінські ролі: соціально-психологічний аналіз. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.—200с.
3. Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. – К.: Україна. – віта, 1996. – 130с.
Тема 7. Психологія управління людськими ресурсами.

Мета: виявити актуальність психологічних аспектів управління кадрами, схарактеризувати завдання психології управління людськими ресурсами, спрогнозувати планування розвитку освітнього менеджменту, виокремити вимоги щодо добору кадрів
Основні поняття: управлінські кадри, психологія прогнозу, психологія планування, способи і методи добору кадрів. 
План:
І. Обговорення теоретичних питань.
Актуальність психологічних аспектів управління кадрами. 
	Цілі й завдання психології управління людськими ресурсами.
	Психологія прогнозу та планування управлінського розвитку.
	 Психологічні аспекти планування кадрів. Чинники впливу на процес планування. Етапи планування. 
	Психологічні основи добору кадрів. 
	Аналіз ефективності проведення співбесіди при прийомі на роботу. 
	Основні вимоги до резюме. Способи і методи добору кадрів.  

ІІ. Практичне завдання: Розробити анкету щодо добору кадрів до освітньої організації.

ІІ. Представлення реферативних досліджень.

Література 
1.	Коломинський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект): Монографія. – К.: МАУП , 2000. – 286с.
2.         Коломінський Н.Л. Основні запити управлінського персоналу комерційних організацій щодо психологічної допомоги з проблем управління// Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім...Г.Костюка АПН України, 2002, частина 4. – С.216-219
3.         Ткач Р.В. Поняття професійної карєри у психології менеджменту, її види та динаміка розвитку // Режим доступу –  http: //www.bdpu.org/scientific_published/psychology_2_2005/15
4.         Чуйко О.М., Пілецька Л.С. Психологічні компоненти формування професійної кар»єри управлінця //  Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009. – Вип. 14. – Ч.2.   – С.144-153  

Додаткова
 ..... Інтернет-ресурси:  www.koob.ru     www.psylib.ru
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/SoPs/2009_1/index.htm
 http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihol/1rozd/r111.htm
http://pidruchniki.ws/15840720/psihologiya/psihologiya_upravlinnya_-_kulinich_io
http://www.aratta-ukraine.com/books_ua.php?id=6



Додаток Б
Орієнтовна тематика реферативних досліджень 
Мотиваційна сфера особистості керівника
Лідерські якості керівника
	Комунікативні якості керівника
	Професійно важливі якості керівника.
	Професійний стрес керівника
	Професійне вигорання керівника

Відповідальність керівника
	Стиль керівництва

Ціннісні орієнтації керівника
Кар’єрні орієнтації керівника
	Соціально-психологічний клімат організації
	Поведінка в ситуації конфлікту та конфліктність керівника
	Псилогіхочні особливості планування. Поняття стратегічного та тактичного планування
	Причини виникнення конфліктів, пов'язаних із психологічними особливостями учасників управлінського процесу
	Психологія прийняття управлінських рішень. Види та типи управлінських рішень. 






