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Тривалість – 1 тиждень. 

Обсяг – 30 годин, 1 кредит Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС). 

Форма проведення – очна, дистанційна. 

Автор програми: д.е.н. проф. Свидрук І.І. 

Основна мета полягає у підвищенні  рівня психологічної готовності до 

професійної діяльності, набутті теоретичних базових знань та практичних навиків 

оперативної психодіагностики та психокорекції трудового колективу, окремих 

працівників для досягнення бажаної поведінки та високої якості трудового життя. 

Основні завдання полягають у: 

 формуванні психологічної готовності до управління та постійного 

розвитку професійної майстерності; 

 ознайомленні з механізмами психодіагностики трудового колективу й 

окремих працівників та забезпечення їх позитивної мотивації; 

 організації застосування профайлінгу; 

 набутті навиків соціально-психологічного моніторингу трудового 

колективу підприємства, проведення психологічного консультування та 

психокорекції. 

ЗМІСТ ТРЕНІНГУ 

Модуль 1. Психологічні компоненти управління та практика їх 

застосування 

1. Психологічна готовність до управління.  

2. Когнітивний, операційний  та особистісний компонент психологічної 

готовності до управління. 

3. Соціально-психологічні дослідження у вирішенні завдань управління. 

4. Мотивація та демотивація. Потреби як основа виникнення мотивів 

працівників. 

5. Стратегії забезпечення мотивації працівників. 

Модуль 2. Практика застосування профайлінгу 

1. Прогнозування поведінки людей на підставі аналізу вербальних і 

невербальних ознак.  

2. Базові поняття емоційного інтелекту, його діагностика та розвиток. 

3. Основи використання технологій НЛП (нейролінгвістичного 

програмування) для поглибленого розуміння співрозмовника і побудови 

ефективних комунікацій. 

4. Діагностика системи цінностей та переконань співрозмовника. 

5. Техніки впливу для досягнення бажаної поведінки. 

6. Психологічний самоаналіз та прийоми психологічного самоменеджменту. 

Попередження небажаних проявів психосоматичної етіології. 

Модуль 3. Прикладні основи соціально-психологічного моніторингу 

трудового колективу підприємства: психологічне консультування 



1. Основні діагностичні підходи та інструменти соціально-психологічного 

моніторингу трудового колективу. 

2. Процедура психодіагностичного обстеження. 

3. Практичне застосування методів психологічного консультування 

(проведення практичного заняття: формування груп консультантів та осіб, яких 

консультують). 

4. Психологічний зміст прийомів і способів психокорекції: практика 

застосування. 

У результаті вивчення слухачі мають: 

знати: уміти: 

 передумови психологічної готовності 

до управління; 

 механізм проведення соціально-

психологічних досліджень для вирішення 

професійних завдань; 

 стратегії забезпечення мотивації 

працівників; 

 характеристику, специфіку, 

інструменти профайлінгу; 

 структуру систем цінностей та 

переконань співрозмовника; 

 базові поняття емоційного інтелекту; 

 засоби забезпечення та процедуру 

психодіагностичного обстеження; 

 прийоми і способи психокорекції. 

 ідентифікувати компоненти 

психологічної готовності до 

управління; 

 визначати потреби як основу 

виникнення мотивів працівників; 

 прогнозувати поведінку людей на 

підставі аналізу вербальних і 

невербальних ознак; 

 застосовувати техніки впливу для 

досягнення бажаної поведінки; 

 проводити психологічний самоаналіз 

та застосовувати прийоми 

психологічного самоменеджменту; 

 попереджувати небажані прояви та 

наслідки психосоматичної етіології. 

 

За результатами успішного проходження тренінгу здобувач вищої 

освіти отримує Сертифікат про проходження навчання у неформальній 

освіті. 

 

 

 


