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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі  

Кількість кредитів - 3, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 90 16 14 

заочна 90 6 8 

Самостійна робота, годин Денна -60 Заочна - 76 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Психологія управління та професійні комунікації  - одна з найважливіших галузей 

психологічних знань, що знаходиться на стику таких дисциплін як психологія, конфліктологія, 

філософія управління. Ефективність діяльності організацій (фірм) готельно-ресторанної справи 

значною мірою залежить від посилення психологічних та етичних основ управління в 

організації. 

Дисципліна сприятиме формуванню в майбутніх спеціалістів психологічних 

компетентностей управлінської діяльності в різних сферах організаційного середовища та 

організації загалом, уміння застосовувати принципи сучасного управлінського мислення до 

аналізу конкретних ситуацій в управлінні, зможе вивести якість підготовки менеджерських 

кадрів на рівень сучасних вимог. 
3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчання є пізнання психологічних особливостей суб’єктів управління, 

формування потреби у розвитку якостей керівника, формування вміння застосовувати методи 

управління людськими ресурсами і професійної комунікації, розуміти сутності психологічних 

механізмів прийняття рішень, групової динаміки, форми ефективного здобуття і застосування 

управлінських умінь та навичок. 

Основним завданням вивчення дисципліни «Психологія управління та професійні 

комунікації» є набуття комплексних знань щодо вибору нових форм і засобів управління в  

сфері гостинності, оволодіння методологічними основами управлінської діяльності в різних 

сферах організаційного середовища та організації загалом. 

Згідно з вимогами освітньої програми в результаті вивчення дисципліни «Психологія 

управління та професійні комунікації» студент повинен: 

знати: - теоретичні основи психології управління та комунікації;  

- методи управління людськими ресурсами;  

- сутність психологічних механізмів прийняття рішень; 

- сутність групової динаміки; 

- об’єкти і суб’єкти управлінської діяльності та комунікації;  

вміти: 

- самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами;  

- використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин; 

- належно використовувати статичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності;  
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- працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи  

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий 
 

Нарахування балів 
 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».  

 

 

Викладач  __ПІДПИСАНО___ О.В. Пурцхванідзе  
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри ___ ПІДПИСАНО _ В.І. Савенко 
    підпис 
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