




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

нявчання 

заочна 

Психологія управління 

Статус дисципліни Нормативна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3/90 

Курс 1 

Семестр 2 

Кількість змістовних модулів за розподілом 2 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 36 

Дистанційні 40 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 14 

Форма семестрового контролю іспит 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами сучасних знань, 

умінь і навичок управлінської діяльності, спрямованих на розвиток психологічної 

компетентності  в сфері управління в сучасних умовах реформування галузі медицини. 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні та практичні основи 

психології управління в сфері охорони здоров’я. 

 Завданнями дисципліни є:  

- ознайомлення з сутністю та значенням психології управління в галузі охорони 

здоров’я; 

- формування знань з основ теорії психології управління, закономірностей 

управлінського впливу на персонал організації, управління процесами групової динаміки, 

психогігієни в управлінні; 

- оволодіння сучасними технологіями психології управління та набуття навичок 

самостійної розробки технологій роботи з персоналом у закладі охорони здоров’я. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ЗНАТИ: 

- теоретично-методологічні аспекти психології управління; 

- психологічні закономірності управлінського процесу та управлінських відносин у 

закладі охорони здоров’я;  

- сучасні технології, методи та прийоми управління персоналом; 

- соціально-психологічні механізми та методи управлінського впливу; 

- методи розвитку навичок самоменеджменту (тайм-менеджмент, стрес-

менеджмент, командний менеджмент, ресурс-менеджмент); 

- особливості використання психотехнологій та методів соціально-психологічної 

стабільності для розв’язання проблем управління діяльністю організації та персоналом у 

закладі охорони здоров’я. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ВМІТИ: 

- застосовувати психологічні знання в управлінській діяльності; 

- визначати закономірності управлінської діяльності; 



- застосовувати сучасні технології управління та організації діяльності  у різних 

ситуаціях, в тому числі кризових, конфліктних, морального вибору; 

- використовувати ефективні комунікативні засоби при індивідуальних та  групових 

комунікаціях;  

- демонструвати культуру спілкування  з різними суб’єктами комунікативного 

простору в галузі охорони здоров’я. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми публічного 

управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я, що 

передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

• Здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним; до безперервного професійного 

розвитку фахівця у галузі публічного управління та адміністрування  (ЗК-

1).   

• Здатність адаптуватися до змінних умов управлінської діяльності, 

генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації, розробляти та 

управляти проєктами, діяти соціально відповідально та свідомо у 

складних і непередбачуваних умовах (ЗК-2). 

• Здатність фахово аналізувати інформацію, ефективно використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології для прийняття обґрунтованих 

рішень (ЗК-3). 

• Здатність працювати у команді, налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво у ситуаціях невизначеності, попереджати та розв’язувати 

конфлікти на засадах соціальної відповідальності, відповідно до правових 

і етичних норм (ЗК-5). 

• Здатність управляти різнобічною комунікацією, до самоаналізу 

управлінської діяльності, ефективного самоменеджменту та саморозвитку 

(ЗК-6). 

Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної 

реакції на зауваження (ЗК -7).  

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером 

змін  (ЗК -8). 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

• Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 

закладів охорони здоров’я різних форм власності на різних стадіях  

розвитку та у кризових ситуаціях з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України (ФК -1). 

• Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів для 

продуктивної праці персоналу, безперервного професійного розвитку 

персоналу, забезпечення сприятливих умов їх праці (ФК -7). 

• Здатність створювати належний морально-психологічний клімат у 

закладі охорони здоров’я; формувати психологічну готовність кадрів до 

виконання ними своїх соціально-професійних обов’язків у ситуаціях 

стабільності і кризової непередбачуваності подій (ФК -8).  

• Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати 

ефективні внутрішні і зовнішні комунікації з урахуванням специфіки 

галузі охорони здоров’я (ФК-10). 

 

 

  



3.2. Результатом навчання є:  

 

1. Знання та розуміння основ психології управління, організації діяльності  у 

кризових і ситуаціях невизначеності; методів і засобів формування корпоративної культури 

і підтримки соціально-психологічної стабільності у закладі охорони здоров’я (ПРН 6). 

2. Уміти аналізувати механізми діяльності функціональної підсистеми медичного 

захисту населення; визначати проблеми і оцінювати переваги у період динамічного 

розвитку, можливі загрози на різних рівнях управління у період надзвичайної ситуації. 

(ПРН 8) 

3. Здатність діяти на основі етичних міркувань, здійснювати етично виправдану 

професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності (ситуаціях ризику, 

надзвичайного стану, конфлікту, морального вибору) (ПРН 16). 

4. Здатність здійснювати ефективну комунікацію з різними суб'єктами 

комунікативного простору на засадах соціальної відповідальності та управлінської 

деонтології (ПРН 17). 
 

4. Структура навчальної дисципліни  

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
У

сь
о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторні 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

Л
аб

о
р
ат

о

р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
а

л
ь
н

і 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Тема 1. Загальні психологічні особливості 

управлінського процесу в системі охорони 

здоров’я. 

 3 1 2 - 2 8 

Тема 2. Психологічні аспекти управління 

персоналом медичного закладу. 
 3 1 2 - 2 8 

Тема 3. Імідж керівника медичного закладу.  3 1 3 - 3 8 

Усього        

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Тема 4. Психологія управлінського 

спілкування керівника медичного закладу. 
 5 2 4 - 4 8 

Тема 5. Психогігієна в управлінській 

діяльності. 
 5 1 3 - 3 8 

Усього        

Іспит 4       

Усього 90 19 6 14 - 14 40 

 

  



5. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Тема 1. Загальні психологічні особливості управлінського процесу  

в системі охорони здоров’я. 

Основні принципи управлінського процесу. Психологічні компоненти управлінської 

діяльності. Управлінські відносини в галузі охорони здоров’я. Психологічний контекст 

діяльності керівника, її складові. Особливості впливу керівника на персонал, партнерів та 

інших людей. Сутність законів психології управління та управлінської діяльності у 

міжособистісних стосунках та в груповому спілкуванні: закон неадекватності відображення 

людини людиною, закон неадекватності самооцінки, закон розщеплення змісту 

управлінської інформації, закон самозбереження, закон компенсації. 

 

Тема 2. Психологічні аспекти управління персоналом медичного закладу. 

Соціально-психологічне поняття колективу, його ознаки та закономірності 

формування. Потреби і ціннісні орієнтації працівників, їхній облік у процесі мотивації 

трудової поведінки. Комунікативний процес в організації. Особливості взаємовідносин 

людей в колективі. Психологія управлінських впливів. Соціально-психологічні методи 

управління персоналом медичного закладу. Критерії стабільності персоналу медичного 

закладу. Особистість керівника і стилі керівництва в медичних закладах. Стресові фактори 

та управління ними. Упередження та розв’язання конфліктів. Управління конфліктною 

ситуацією в системі охорони здоров’я. Особливості формування сприятливого соціально-

психологічного клімату в медичному колективі. 

 

Тема 3. Імідж керівника медичного закладу. 

Імідж керівника як значущий чинник оптимізації управління медичним закладом. 

Структура іміджу керівника та особливості його формування. Професіоналізм і 

компетентність. Особистісні та функціональні характеристики керівника, вимоги до нього 

як до лідера. Зовнішній вигляд. Діловий одяг управлінця. Особистісно-ділові якості в 

структурі іміджу. Стиль самопрезентації. Візитні картки як елемент іміджу. Етикет обміну 

візитними картками. Психологічний портрет керівника медичного закладу. Саморозвиток 

особистості керівника та особистий приклад керівника для активізації персоналу медичного 

закладу.  Самоменеджмент керівника (тайм-менеджмент, стрес-менеджмент, командний 

менеджмент, ресурс-менеджмент): сутність, функції, розвиток навичок. Особливості 

створення привабливого іміджу керівника медичного закладу. 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ  

В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Тема 4. Психологія управлінського спілкування керівника медичного закладу. 

Комунікативна діяльність та ділове спілкування як управлінська та адміністративна 

функція. Види комунікацій і комунікативних зв’язків керівника медичного закладу. 

Основні причини неефективності ділової комунікації. Сучасне публічне мовлення 

(доповідь, огляд, промова, лекція, повідомлення, огляд, виступ у дискусії тощо). Оратор і 

аудиторія. Типи слухачів. Засоби привертання й утримання уваги аудиторії. Подолання 

страху перед аудиторією. Психотехнології взаємодії. Мистецтво переконувати. Засоби та 

прийоми переконання. Аргументація публічного мовлення. Навіювання. Сугестії. 

Маніпуляції. Комунікативні інструменти та технології у сучасному публічному 

спілкуванні. Мистецтво атракції (привабливості). Вербальні сигнали спілкування. Культура 



слухання. Культура говоріння. Слухання як зворотній зв'язок комунікативної взаємодії. 

Правила для надавача та одержувача зворотного зв’язку. Невербальні засоби спілкування. 

Відмінності у використанні вербальних та невербальних засобів спілкування. Основні 

бар’єри у діловому спілкуванні: першого враження, мовний, емоційний, комунікативний. 

Прийоми та засоби їх подолання. Організація  та проведення комунікацій з громадськими 

інститутами та індивідуальні зустрічі. Методика проведення тренінгів, коучингів розвитку 

комунікативних навичок керівника медичного закладу. Фасилітація. Використання мережі 

Інтернет для комунікації з громадськістю як інструмент створення позитивного іміджу 

медичного закладу. 

 

Тема 5. Психогігієна в управлінській діяльності. 

Основи психогігієни управлінської діяльності. Стрес: причини, види, фактори 

стресу. Стресове навантаження, стресова напруга. Позитивні та негативні наслідки стресу. 

Методи профілактики та способи боротьби зі стресом. Стресове навантаження в умовах 

медичного закладу. Релаксаційні психотехнології самодопомоги при хронічному стресі та 

емоційному вигоранні. Психологічні аспекти управління в екстремальних ситуаціях. 

Психологічний вплив пандемії COVID-19. Психологічна служба організації медичного 

закладу, її функції та завдання, структура. Психологічний добробут на робочому місці. 

Особливості створення програм підтримки психічного здоров’я працівників медичного 

закладу, їх економічна ефективність. Розробка політики щодо психічного здоров’я та 

психологічного добробуту працівників медичного закладу. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів, лікарів-інтернів, слухачів. 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 

такими критеріями: 

- оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи 

інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

- оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має 

достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, 

але припускається певних неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під 

час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

- оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у студента 

невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного 

характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані 

з його майбутньою діяльністю; 

- оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 

знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння 

тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 

модульного контролю. 
 



6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки 

за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням 

прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної 

дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою 

для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При 

цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності (усна 

відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп’ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або на 

останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі 

загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних чи без 

поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну 

заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати перевірку 

теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів). 



Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться 

на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав з дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та 

всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за 

дисципліну не може перевищувати 200 балів. 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Основні принципи управлінського процесу. Психологічні компоненти 

управлінської діяльності.  

2. Особливості управлінських відносин в галузі охорони здоров’я.  

3. Психологічний контекст діяльності керівника, її складові.  

4. Сутність законів психології управління та управлінської діяльності у 

міжособистісних стосунках та в груповому спілкуванні. 

5. Соціально-психологічне поняття колективу, його ознаки та закономірності 

формування.  

6. Потреби і ціннісні орієнтації працівників, їхній облік у процесі мотивації трудової 

поведінки.  

7. Комунікативний процес в організації. Особливості взаємовідносин людей в 

колективі.  

8. Психологія управлінських впливів. Соціально-психологічні методи управління 

персоналом медичного закладу.  

9. Критерії стабільності персоналу медичного закладу.  

10. Особистість керівника і стилі керівництва в медичних закладах.  

11. Стресові фактори та управління ними. Упередження та розв’язання конфліктів. 

12. Особливості формування сприятливого соціально-психологічного клімату в 

медичному колективі. 

13. Імідж керівника як значущий чинник оптимізації управління медичним закладом. 

Структура іміджу керівника та особливості його формування.  

14. Особистісні та функціональні характеристики керівника, вимоги до нього як до 

лідера.  

15. Зовнішній вигляд. Діловий одяг управлінця.  

16. Особистісно-ділові якості в структурі іміджу.  

17. Стиль самопрезентації. Візитні картки як елемент іміджу. Етикет обміну 

візитними картками.  

18. Психологічний портрет керівника медичного закладу.  

19. Саморозвиток особистості керівника та особистий приклад керівника для 

активізації персоналу медичного закладу.  

20. Самоменеджмент керівника: сутність, функції, розвиток навичок. 

21. Тайм-менеджмент керівника медичного закладу.  

22. Стрес-менеджмент керівника медичного закладу.  

23. Командний менеджмент керівника медичного закладу.  

24. Ресурс-менеджмент (самоорганізація) керівника медичного закладу.  

25. Особливості створення привабливого іміджу керівника медичного закладу. 

26. Комунікативна діяльність та ділове спілкування як управлінська та 

адміністративна функція.  

27. Види комунікацій і комунікативних зв’язків керівника медичного закладу. 

Основні причини неефективності ділової комунікації.  

28. Сучасне публічне мовлення. Засоби привертання й утримання уваги аудиторії. 

29. Психотехнології взаємодії. Мистецтво переконувати. Засоби та прийоми 

переконання.  

30. Навіювання. Сугестії. Маніпуляції.  



31. Комунікативні інструменти та технології у сучасному публічному спілкуванні. 

32. Мистецтво атракції (привабливості).  

33. Вербальні сигнали спілкування. Культура слухання. Культура говоріння. 

34. Слухання та правила для надавача та одержувача зворотного зв’язку. 

35. Невербальні засоби спілкування. Відмінності у використанні вербальних та 

невербальних засобів спілкування. 

36. Основні бар’єри у діловому спілкуванні: першого враження, мовний, емоційний, 

комунікативний. Прийоми та засоби їх подолання.  

37. Організація  та проведення комунікацій з громадськими інститутами та 

індивідуальні зустрічі.  

38. Методика проведення тренінгів, коучингів розвитку комунікативних навичок 

керівника медичного закладу. Фасилітація.  

39. Використання мережі Інтернет для комунікації з громадськістю як інструмент 

створення позитивного іміджу медичного закладу. 

40. Основи психогігієни управлінської діяльності.  

41. Стрес: причини, види, фактори стресу. Стресове навантаження, стресова напруга. 

Позитивні та негативні наслідки стресу.  

42. Методи профілактики та способи подолання дистресу.  

43. Стресове навантаження в умовах медичного закладу.  

44. Релаксаційні психотехнології самодопомоги при хронічному стресі та 

емоційному вигоранні.  

45. Психологічні аспекти управління в екстремальних ситуаціях.  

46. Психологічний вплив пандемії COVID-19. Розробка політики щодо психічного 

здоров’я та психологічного добробуту працівників медичного закладу. 

47. Психологічна служба організації медичного закладу, її функції та завдання, 

структура.  

48. Психологічний добробут на робочому місці. Особливості створення програм 

підтримки психічного здоров’я працівників медичного закладу, їх економічна 

ефективність.  

 
 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній системі 

Оцінка у 

традиційній 

чотирьох бальній 

шкалі 

Оцінка с системі 

ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 
 

Навчально-методична картка дисципліни 

 

Основні методи навчання: словесні методи навчання (тематичні мультимедійні 

лекції, пояснення, коментування, обговорення проблем), комунікативні (дискусії, бесіди, 

обмін думками), наочні (ілюстрації, демонстрації, презентації),  практичні (розв’язання 

практичних завдань/кейсів з коментуваннями, розробка документів), інтерактивні 

(моделювання, проектування, ігрові ситуації, використання тренінгів). 

 



Тематичний план лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 
1.  Тема 1. Загальні психологічні особливості управлінського процесу в 

системі охорони здоров’я. 
3 

2.  Тема 2. Психологічні аспекти управління персоналом медичного 

закладу. 
3 

3.  Тема 3. Імідж керівника медичного закладу. 3 
4.  Тема 4. Психологія управлінського спілкування керівника медичного 

закладу. 
5 

5.  Тема 5. Психогігієна в управлінській діяльності. 5 
Усього годин 19 

 

Тематичний план практичних/семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 

1. Тема 1. Загальні психологічні особливості управлінського процесу в 

системі охорони здоров’я. 
3 

2 Тема 2. Психологічні аспекти управління персоналом медичного 

закладу. 
3 

3 Тема 3. Імідж керівника медичного закладу. 4 

4 Тема 4. Психологія управлінського спілкування керівника медичного 

закладу. 
6 

5 Тема 5. Психогігієна в управлінській діяльності. 4 

6 Іспит  4 

Усього годин 20 
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1. Богоявленська Ю.В. Психологія управління [Текст]: Навч. посібник / 

Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар, Є.І. Ходаківський. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 

2011. – 664 с.  

2. Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні: Навч. посіб. / Кер. 

авт. кол. І.М.Солоненко, Л.І.Жаліло. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 116 с.  

3. Дрешпак В.М. Комунікації в публічному управлінні  : навч. посіб. / В.М. Дрешпак. 

– Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168 с. 

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту [Текст]: Навч. посібник / В.С. Лозниця. – 

К.: КНЕУ, 2000. 

5.  Орбан-Лембрик Л.Є. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 

568 с. 

6. Радиш Я. Ф. Менеджмент в охороні здоров’я. Управління організаціями у сфері 

охорони здоров’я : конспекти  лекцій для слухачів спеціальності 8.15010006 «Державне 

управління у сфері охорони здоров’я» галузі знань 1501 «Державне управління» / авт. кол. 

: Я. Ф. Радиш, Н. О. Васюк, Л. А. Мельник. – К. : НАДУ, 2015. – 92 с. 

7. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом [Текст]: Учебн. 

пособие / В.А. Спивак. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 416 с.  

8. Управление здравоохранением: Учебник / Под. Ред. В.З. Кучеренко. - М.: ТЕИС, 

2001. –448 с. 



9. Філоненко М. М. Психологія спілкування / М.М. Філоненко : 

навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 

10. Шортел С., Калюжний А. Менеджмент в охороні здоров’я: Пер. з англ. / За 

наук. ред. І.М.Солоненка. - К.: Основи, 1998. - 500 с.  

 

Додаткові: 

1. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение / О. А. Баева. - 

Минск, 2000. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 
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