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Анотація до курсу

Запропонована програма ставить за мету розкрити психологічні
аспекти управлінського спілкування та управлінських взаємин у
педагогічній системі; ознайомити здобувачів освіти із теоретичними
засадами психології управлінського спілкування та прийомами
використання методичного інструментарію цієї галузі в практичній
професійній діяльності майбутнього фахівця. Програма орієнтована на
формування у здобувачів освіти цілісної картини психічного світу людини,
що завжди функціонує і розвивається в системі соціальних відносин. Зміст
головних частин курсу висвітлює основні проблеми управлінського
спілкування, способів управлінського впливу у процесі спілкування,
групових процесів, статусно-рольових характеристик особистості, стилів
вирішення конфліктів та ін.

Предмет дисципліни – закономірності управлінського спілкування та
впливу у педагогічній системі.



Анотація до курсу

Завдання: формування цілісної системи знань з психології
управлінського спілкування, що стосуються феномену, загальних засад,
структури, функцій, та провідних сучасних тенденцій; розуміння
психологічних умов ефективного управлінського спілкування та
управлінської діяльності в педагогічних системах; формування
комунікативної компетентності здобувачів освіти, розвиток культури
ділового спілкування, накопичення комунікативного досвіду, що сприяє
розвитку креативних здібностей та спонукає до самореалізації фахівців;
опанування технологіями ведення переговорів, ділових бесід, телефонних
розмов та проведення психологічних тренінгів для здійснення
управлінського впливу у педагогічних системах; формування вмінь і
навичок ефективного використання методів і засобів, розроблених в
психології спілкування для забезпечення успішного розв’язання
керівниками різноманітних управлінських проблем.

Переваги: програма базується на системі науково-теоретичних і
прикладних знань в галузі психології управлінського спілкування,
орієнтована на розвиток особистого досвіду ефективної комунікації.



Політика курсу
Під час лекційних занять від здобувача вимагається уважно слухати викладача, конспектувати
основні положення теми, брати участь в дискусіях, пошуково-дослідницької діяльності та
інтерактиві.

До кожного практично-семінарського заняття здобувач повинен сумлінно готуватися:
вивчати навчальний матеріал за темою відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни,
виконувати практичні завдання, готувати виступи і презентації.т. Під час проведення практично-
семінарського заняття здобувачі повинні брати активну участь в обговоренні теми, відповідати на
питання викладача та своїх одногрупників, брати активну участь у всіх видах навчальної
діяльності, організованої викладачем.

Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань дисципліни,
визначених викладачем, ведення тематичного словника, підготовку навчальних та аналітичних
матеріалів, виконанання практичних завдань для роботи на практично-семінарських заняттях.

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості
балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань під час
заняття.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання.
За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
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Електронні інформаційні ресурси

• Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського.
URL:  https://dnpb.gov.ua/ua/

• Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України URL: http://psychology-
naes-ua.institute/

• Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України URL: 
http://ipood.com.ua/

• Міністерство освіти і науки України. URL: http://www.mon.gov.ua.

• Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/

• Одеська національна наукова бібліотека. URL: http://odnb.odessa.ua/

• Український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. URL: 
https://prometheus.org.ua/

• Educational Era. Студія онлайн освіти. URL: https://www.ed-era.com
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