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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 
навчання 

 
Кількість кредитів –3 

 
 

 (1 кредит становить 

30 годин) 

 
Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
 

(шифр і назва) 

 
Нормативна 

 

Модулів –  1   

 
 

Спеціальність 
203 «Садівництво та 

виноградарство»   
(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 
2_ 

  1-й 1 -й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання    
(назва) 

 (за наявності) 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

1 -й 1-й 

 
Лекції 

 

 
 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –  4      

Освітній рівень 

другий(магістр) 
 

(назва) 

 

 

 

 

 

 
Освітня програма 

Садівництво та 
виноградарство 

(назва) 

16год.  6 год. 

Практичні, 

семінарські 
  14год.  4 год. 

Лабораторні 

  год.   год. 

Самостійна робота 
58 год.  80 год. 

Індивідуальні 
завдання:  год. 

Вид контролю: 

залік 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Потреба у науково-психологічному обґрунтуванні професійної діяльності 

управлінця особливо гостро відчувається сьогодні, в період активної перебудови 

суспільного життя в Україні. Психологічні знання стали необхідністю і важливою 

складовою професійно-психологічної підготовки майбутніх спеціалістів 

аграрного виробництва в процесі вузівського навчання.  

Магістри спеціальності «Садівництво та виноградарство» повинні володіти 
не лише знаннями, уміннями та навичками у відповідній галузі, а й бути 
підготовленими до управління в сучасних умовах. 

Мета вивчення дисципліни:  допомогти майбутнім спеціалістам усвідомити 

роль і значущість психологічного підходу в процесі управління, ознайомити з 

найважливішими теоретичними розробками, прикладними й експериментальними 

дослідженнями вітчизняних та зарубіжних психологів, підвищити рівень 

управлінської компетентності майбутніх спеціалістів за допомогою отримання ними 

психологічної підготовки в галузі соціального управління.  

Завдання вивчення дисципліни:  навчити враховувати закономірності 

психологічних стосунків та поведінки людей в організації, психологічні 

закономірності управлінської діяльності. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів 

вищої освіти: навчальна дисципліна «Психологія і комунікації в управлінні» 

передує вивченню наступних дисциплін: «Біометрія і основи математичного 

моделювання в галузі», «Сучасні технології та проектно-технологічні інновації 

садівництва». 

Завданням вивчення дисципліни «Психологія і комунікації в 

управлінні» є здобуття таких компетентностей:  

інтегральна: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

садівництва та виноградарства при здійсненні професійної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов 

загальні компетентності: 

-здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети; 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

-готовність керувати колективом у сфері особистої професійної діяльності з 

умінням толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні відмінності. 

 

Програмні результати навчання: 

-демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації 

комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та 

часових обмежень; 

- доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і 

широкого загалу; 



-знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до 

прийняття рішень. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Загальні засади психології управління 

Тема 1. Психологія управління як галузь психологічної науки 

1. Історія і сучасний стан розвитку психології управління.  

Основні джерела та передумови виникнення психології управління як 

самостійної галузі знання. Зародження і розвиток ідей психології управління в 

філософії та соціології.  

Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у 

сфері психології. Становлення і розвиток зарубіжної психології управління. 

Становлення і розвиток вітчизняної психології управління. 

 

2. Базові поняття психології управління.  

Психологія управління як галузь психологічної науки. Предмет, об’єкт і 

завдання психології управління. Структура, функції та основні закони психології 

управління. Методологія і методи психології управління. 

Методи вивчення особистості. 

          Значення „Психології управління” для формування особистості керівника. 

 

Тема 2. Зміст, структура та психологічні компоненти управління 

1. Поняття про управління. 

Основні підходи до аналізу змісту управління в сучасній вітчизняній і 

зарубіжній літературі. Управління як процес, який забезпечує ефективність 

функціонування певної організації. Управлінські функції як складові елементи 

процесу управління. Класифікація управлінських функцій.  

Психологічні закони управлінської діяльності. 

 

2. Структура управління в організації. 

Поняття про „внутрішню” та „зовнішню” структури управління в 

організації. „Внутрішня” структура управління. Два рівні аналізу управління в 

організації: а) первинний, безпосередньо управлінський; б) вторинний, власне 

психологічний.  

Психологічний зміст функцій управління. Базові управлінські функції. 

Планування, організація діяльності. Функція контролю. Власне психологічні, 

вторинні функції управління. Соціально-психологічні функції (комунікація, 

прийняття управлінського рішення, керівництво). Функція мотивації. Психологія 

мотивації. 



„Зовнішня” структура управління. Взаємозв’язок „зовнішньої” та 

„внутрішньої” структури управління в організації. 

 

 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Психологічні особливості управлінської діяльності. 

Тема  2.1. Психологія особистості менеджера. 

1. Особистість у психології управління. 

Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх 

врахування в управлінській діяльності. Теорії особистості та їх використання в 

управлінській практиці. Особливості поведінки особистості в групі. Професійна 

компетентність працівника та фактори, що впливають на її становлення. 

Управлінські потреби та мотиви управлінської діяльності. 

2. Психологія особистості менеджера. 

Поняття про професійно-важливі якості особистості менеджера. Вплив віку 

людини на успіх управлінської діяльності. Психологічні особливості жінки-

працівниці. Фактори, що зумовлюють професійну компетентність працівника. 

Спрямованість особистості менеджера, її види. Управлінські потреби та мотиви 

управлінської діяльності. Типологія особистостей менеджерів: психогеометричні 

форми особистості, соціотипи. Самопізнання, самооцінка і самоконтроль 

менеджера як шлях до самовдосконалення. Емоційна регуляція поведінки. 

 

Тема 2.2. Психологія керівництва і лідерства. 

        1.Колектив, як об’єкт управління. 

Соціально-психологічне поняття групи. Класифікація груп. Первинна група, 

як група безпеки керівника. Формальна і неформальна структура виробничого 

колективу. Основні причини вступу людей до неформальних груп. Групова 

диференціація. Соціально-психологічний статус і соціальні ролі особистості. 

Групові норми і цінності. Соціометрія. Референтометрія. Основні теорії лідерства. 

Типи лідерів. Динаміка і рівні розвитку групи.  Критерії стабільності первинного 

виробничого колективу. Групова сумісність, її види. Морально-психологічний 

клімат в структурах управління. Масовидні соціально-психологічні явища та 

управління ними.                                                                            

2. Психологія особистості керівника. 

Історичні аспекти дослідження. Феномен керівника в історії розвитку 

суспільства. Керівник (лідер) як об’єкт психологічного дослідження. Проблеми 

особистості керівника. Структура організаційних здібностей керівника.  

Мотиваційна сфера особистості. Психологічні типи керівників. Гендерні 

особливості в управлінні. Емоційно-вольовий вплив керівника на підлеглих. 

Психологічна сутність авторитету як об’єктивної сторони управлінського 

процесу. Психологія створення іміджу керівника. Ефективне управління іміджем.  



Психологія формування особистісної кар’єри. 

Причини неуспішного керівництва. 

 

 

 

Тема 2.3. Психологія управлінського спілкування і впливу. 
 

       1.  Авторитет і влада керівника.  

Поняття авторитету. Структура авторитету. Псевдо авторитет. Типи псевдо 

авторитетів.  

 

1. 2. Поняття про стиль керівництва. 

Поняття про керівництво. Співвідношення понять „керівництво” та 

„управління”. 

Керівництво як процес налагодження керівником міжособистісних 

стосунків з підлеглими. 

Поняття про стиль керівництва. Типи влади в суспільстві. Два погляди на 

природу стилю керівництва: а) керівництво як вияв індивідуально-психологічних, 

особистісних характеристик індивіда; б) керівництво як результат сумісної 

взаємодії керівника з колективом. 

Основні функції стилю керівництва. Вплив стилю керівництва на 

ефективність управління. Стиль керівництва індивідуальних та групових суб’єктів 

управління. 

 

2. Зміст та структура різних стилів керівництва. 

Поняття про структуру стилю керівництва. Основні групи характеристик, 

які визначають структуру стилю керівництва: а) рівень значущості для керівника 

спільної діяльності з колективом; б) міра орієнтації керівника на налагодження 

міжособистісних стосунків у колективі; в) тип спілкування керівника з 

підлеглими; г) ступінь урахування в процесі керівництва індивідуально-

психологічних особливостей працівників та соціально-психологічних 

характеристик колективу; д) провідні методи керівництва; е) рівень 

самокритичності керівника. 

Основні стилі керівництва: демократичний, авторитарний та ліберальний. 

Позитивні та негативні характеристики кожного зі стилів керівництва. 

 

3. Індивідуальний стиль керівництва. 

Індивідуальний стиль керівництва як система способів, методів та прийомів 

керівництва, яка притаманна конкретному керівникові і відрізняє його від інших 

керівників. 

Структура індивідуального стилю керівництва. Роль провідних компонентів 

індивідуального стилю у визначені „психологічного портрету” керівника. Вплив 

конкретних управлінських ситуацій на вияви індивідуального стилю керівництва. 

 

 



Тема 2.4. Психологічні основи професійної діяльності. 

 

1. Атрибуція кар’єри та успіху. 

Поняття про кар’єру. Види кар’єри. Головне завдання планування і 

реалізації кар’єри. Основні атрибути кар’єрного росту та успіху. 

Етапи кар’єри: попередній етап, етап просування, етап збереження, 

пенсійний етап. 

 

2. Планування професійної кар’єри і стадії ділового життя.  

    Стадії ділового життя людини. Основні вимоги до кожного етапу ділової 

кар’єри. 

Загальне і конкретне планування кар’єри. 

Основні стадії планування кар’єри працівника.: а) особисте бажання знайти 

вищу посаду, особисті плани щодо самовдосконалення; б) вміння працювати з 

людьми; в) готовність ризикувати і брати на себе відповідальність. 

Управління кар’єрою на внутріфірмовому ринку праці. Поняття підвищення 

кваліфікації. Перепідготовка. Психологічна компетентність – умова розвитку 

керівника. 

Планування кар’єри керівника.  
 

   3. Імідж . 

Сутність іміджу. Зовнішня форма іміджу. Складові іміджу. Позитивний та 

негативний імідж. Формування іміджу. Ефективне управління іміджем. 

 

 

Тема 2.5. Психологія ефективного ділового спілкування. 

 

1. Поняття про комунікацію та її роль в розвитку особистості та 

організації. 

Психологія спілкування. Комунікативна, інтерактивна, перцептивна функції 

спілкування. Структура і фази спілкування. Засоби спілкування. Рівні 

спілкування. Гармонія і дисгармонія спілкування. Актуальні установки 

спілкування. Методичні прийоми, ефекти та психологічні закони ефективного 

спілкування. Комунікативна природа управління. Комунікативний потенціал 

особистості керівника. 

 

2. Психологія ділового спілкування в управлінні. 

Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській 

діяльності. Сутність і особливості ділового (управлінського) спілкування. Ділове 

спілкування як засіб управлінського впливу. Маніпуляції у діловому спілкуванні. 

Стратегія і тактика проведення ділових бесід. Загальні правила поведінки з 

керівництвом. Особливості стосунків із заступниками. Стратегія поведінки з 

„тяжким” керівником. 



Мистецтво слухати і схиляти до своєї думки. Невербальна комунікація в 

практиці ділових стосунків. Публічний виступ в управлінській діяльності 

керівника. Етнокультурні та етнопсихологічні особливості ділового спілкування. 

 

3. Психологія ділових переговорів. 

Переговори як спосіб мислення і життя. 

Інформаційно-комунікативна, регулятивна, координаційна, контролююча 

функції переговорів в управлінському процесі. 

Вміння переконувати – основа ведення ділових переговорів.  

Двосторонні переговори. Односторонні переговори.  

Функціональний, процесуальний та предметний аспекти класифікації 

переговорів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Орієнтовна структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Модуль 1. Загальні засади психології управління 

Тема 1. Психологія 

управління як 

галузь 

психологічної науки 

14 2 2   10  2 2   12 

Тема 2. Зміст, 

структура та 

психологічні 

компоненти 

управління 

 

12 2 2   8      10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

26 4 4   18  2 2   22 

Модуль 2. Психологічні особливості управлінської діяльності. 

Тема 1. Психологія 

особистості 

менеджера. 

14 2 2   10  2    14 

Тема 2. Психологія 

керівництва і 

лідерства. 

16 4 2   8  2    12 

Тема 3. Психологія 

управлінського 

впливу 

10 2 2   6      10 

Тема4.Психологічні 

основи професійної 

діяльності. 

 

10 2 2   6      10 

Тема5.Психологія 

ефективного 

ділового 

спілкування. 

 

 

14 2 2   12   2   12 

Разом за змістовим 

модулем 2 

64 12 10   42  4 2   58 

Усього годин  
90 16 14   58  6 4   80 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Методи досліджень в психології управління 2 2 

2 Зміст, структура та психологічні компоненти  

управління 
2  

3 Психологія особистості менеджера 2  

4 Психологія керівництва і лідерства 2  

5 Психологічні основи професійної діяльності 2  

6 Тренінг «Проведення ділової наради» 2  

7 Психологія ефективного ділового спілкування 2 2 

 Разом 14 4 



7. Самостійна робота. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
Модуль 1. Загальні засади психології управління 

1 Психологія управління як галузь психологічної науки  

Література:  2, 4, 11, 22, 28, 33, 50, 58, 61, 71, 77. 
 

10 12 

2 Зміст, структура та психологічні компоненти управління 

Література: 19, 21, 23, 24, 27, 38, 45, 46, 81. 

 

 

8 10 

 Модуль 2. Психологічні особливості управлінської діяльності   

3 Психологія особистості менеджера 

Література: 7, 18, 26, 29, 34, 36, 37, 40, 43, 50, 56, 68. 

 
 

10 14 

4 Психологія керівництва і лідерства 

Література: 5, 7, 21, 22, 23, 24, 30, 41, 42, 44. 
 

8 12 

5 Психологія управлінського впливу 

Література: 4, 7, 11, 14, 18, 22, 28, 32, 38, 64, 68. 
 

6 10 

6 Психологічні основи професійної діяльності 

Література: 28, 44,  47, 60, 61, 63, 70, 74, 75, 76, 82, 83 
6 10 

7 Психологія ефективного ділового спілкування 

Література: 18, 22, 33, 35, 40, 48, 49, 53, 57, 59, 63, 78. 

 

10 12 

 

 

8. Індивідуальні завдання.  

Тематика рефератів ( на вибір студента) 

 

1. Історія розвитку психології управління. 

2. Сучасний стан психології управління. 

3. Предмет, об’єкт і завдання психології управління. 

4. Основні категорії психології управління . 

5. Психологічні закони управлінської діяльності. 

6. Методи дослідження у психології управління . 

7. Поняття про управління. Основні підходи до аналізу змісту управління. 

8. Управлінські функції. Класифікація управлінських функцій. 

9. Структура управління в організації. 

10. Специфіка управління в різних соціальних сферах (освіта, культура, наука, 

бізнес). 



11. Психологічні особливості управління в системі аграрних формувань. 

12. Поняття про психологічну готовність керівників до управління. 

13. Зміст та структура психологічної готовності керівників до управління. 

14. Мотиви управлінської діяльності керівників. 

15. Когнітивний компонент психологічної готовності керівників до управління. 

Значення психологічних знань для керівника. 

16. Сукупність умінь і навичок, необхідних сучасному керівникові. 

17. Особистісні характеристики керівника. 

18. Теорії особистості та їх використання в управлінській діяльності. 

19. Вплив віку людини на успіх управлінської діяльності. 

20. Гендерні аспекти управлінської діяльності. 

21. Управлінські потреби та мотиви управлінської діяльності. 

22. Професійна компетентність працівника та фактори, що її зумовлюють. 

23. Актуальність психологічних аспектів управління кадрами. 

24. Психологічні особливості добору кадрів. 

25. Психологічні особливості спільної діяльності в організації. 

26. Критерії стабільності трудового колективу. Групова сумісність. 

27. Феномен керівника в історії розвитку суспільства. 

28. Структура організаційних здібностей керівника агроформування. 

29. Психологічні типи керівників. 

30. Психологічна сутність авторитету. 

31. Психологія створення іміджу керівника агроформування. 

32. Психологічні фактори ефективності управлінської діяльності керівників 

аграрних формувань. 

33. Причини неуспішності керівництва. 

34. Психологічний аналіз прийняття управлінських рішень. 

35. Вплив суб’єктивних і об’єктивних факторів на прийняття управлінських 

рішень. 

36. Основні вимоги до прийняття управлінських рішень. 

37. Стилі та типи прийняття управлінських рішень. 

38. Вплив особистості керівника на ефективність прийняття управлінських рішень. 

39. Правила прийняття управлінських рішень. 

40. Теорії і моделі управління в сучасному менеджменті. 

41. Природа стилю керівництва управлінського персоналу. 

42. Зміст та структура стилів керівництва. 

43. Основні стилі керівництва. Психологічні особливості. 

44. Психологічні основи індивідуального стилю керівництва. 

45. Психологічний аналіз факторів, які впливають на стиль керівництва. 

46. Ефективність використання різних стилів управління в аграрному секторі 

економіки. 

47. Поняття про мотивацію. 

48. Потреба як основа виникнення мотивів. 

49. Характеристика основних потреб працівників. 

50. Роль мотивації керівника організації у забезпеченні мотивації діяльності його 

працівників. 



51. Основні умови забезпечення мотивації працівників агроформувань. 

52. Поняття про кар’єру. 

53. Види кар’єри. 

54. Етапи кар’єри. 

55. Мотиваційна основа кар’єри. 

56. Планування професійної кар’єри. 

57. Залежність кар’єри керівника від особистісних характеристик. 

58. Управління кар’єрою персоналу на внутріфірмовому ринку праці. 

59. Підвищення кваліфікації – умова прогресивного розвитку. 

60. Психологічна компетентність керівника. 

61. Планування кар’єри керівника аграрного формування. 

62. Поняття про соціально-психологічний клімат колективу. 

63. Зміст та структура психологічного клімату. 

64. Основні умови формування сприятливого психологічного клімату в колективі. 

65. Необхідність врахування керівником агроформування психологічного клімату 

в процесі управління. 

66. Зміст та структура комунікацій в організаціях. 

67. Психологія ділового спілкування в управлінні. 

68. Причини та види комунікативних бар’єрів. 

69. Психологічні умови попередження комунікативних бар’єрів в організаціях. 

70. Сутність і основні види конфліктів в агроформуваннях. 

71. Функції конфліктів у процесі управління організаціями. 

72. Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні. 

73. Структура та динаміка конфліктів, які виникають в агроформуваннях. 

74. Основні способи поведінки особистості в конфлікті. 

75. Рівні розв’язання конфліктів. 

76. Принципи подолання конфлікту. 

77. Методи подолання конфліктів. 

78. Особливості динаміки конфліктів в організаціях. 

79. Західні моделі прогнозування і розв’язання конфліктних ситуацій. 

80. Наслідки конфліктних ситуацій. 

81. Організація продуктивних конфліктів. 

82. Призначення і види ділових переговорів. 

83. Стадії ведення ділових переговорів. 

84. Психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки й ведення переговорів. 

85. Психологічні основи ефективного переговорного процесу. 

86. Вміння вести короткі переговори. 

87. Імідж організації. Зовнішній вигляд організації. 

88. Характеристика елементів іміджу. 

89. Формування іміджу керівника і організації в системі аграрних формувань. 

90. Реклама як соціально-економічне явище і психологічний феномен. 

91. Види реклами. 

92. Засоби реклами. 

93. Мотиви звернення до реклами. 

94. Моделювання процесів рекламної діяльності. 



95. Принципи створення реклами. 

96. Планування рекламної кампанії. 

97. Контроль за ефективністю реклами. 

98. Проблема етики і права в галузі реклами. 

99. Особливості реклами в сільському господарстві. 

100. Основні правила реклами. 

 

 

 

8. Методи навчання 
Навчальні заняття з дисципліни здійснюватимуться у формі тематичних, 

проблемних лекцій, практичних та семінарських занять із проведенням 

презентацій, дискусій, круглих столів;  застосування інтерактивних методів 

навчання, таких як аналіз ситуацій, обмін думками, рольові та ділові ігри, 

психологічний тренінг, мозковий штурм тощо, індивідуальні заняття із 

підготовкою рефератів, есе; консультації з викладачами; самонавчання на основі 

конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури, навчальних 

мультимедійних матеріалів, через електронне модульне середовище навчального 

процесу Moodle. 

 

9.Методи контролю 

Рейтингова система оцінювання, яка передбачає усне і письмове 

опитування; поточний модульний контроль; презентація есе, рефератів, залік. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів студентів на 

практичних заняттях при обговоренні теоретичних питань, написання реферату з 

презентацією, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на 

самостійне опрацювання студентом. Модульний контроль є складовою поточного 

контролю і здійснюється в формі виконання студентом тестів за змістовими 

модулями. Кількість модулів, змістових модулів та максимальний бал на кожному 

етапі модульного контролю зазначаються в робочій програмі навчальної 

дисципліни. Рейтинговий показник – числова величина, яка складається з певної 

суми балів усіх модулів, змістових модулів навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль проводиться відповідно до навчального плану у вигляді 

заліку. 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Форма контролю – залік 

 

Поточний (модульний) контроль Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

14 14 14 14 15 15 14 

 

 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 



 

12. Методичне забезпечення 

1.Осадча Л.А. Психологія управління в системі аграрних формувань: Навчальна 

програма для підготовки студентів зі спеціальності «Менеджмент організацій « 

та перепідготовки керівників аграрних формувань. За наук. ред. 

Л.М.Карамушки. К. Міленіум. 2018. 56 с. 

 

2.Осадча Л.А. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів  з 

дисципліни «Психологія управління» (спеціальність: менеджмент організацій, 
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