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Силабус навчальної дисципліни  

«Психологія економічної діяльності в умовах інформаційної економіки» 
 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Освітня програма «Туризм» 

Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1  курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 16 год.   

Практичні (семінарські)  – 24 год. 

Самостійна робота – 110  год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Туризму, проспект Науки 9-А, м. Харків , 1-ий корпус,  

ауд. 316. Тел. 38(057)758-77-26 (дод. 451) 

http://www.hneu.edu.ua/Department_of_tourism 

Викладач  Наумік-Гладка Катерина Георгіївна, професор кафедри 

туризму, професор   

Контактна інформація 

викладача  

kaftour@hneu.edu.ua 

Дні занять Лекція: Згідно діючого розкладу занять 

Практичні: Згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі туризму очні, відповідно до графіку 

консультацій, індивідуальні, чат в ПНС 

Мета навчальної дисципліни полягає у сформуванні  у здобувачів системи знань про сутність 

дисципліни “Психологія економічної діяльності в умовах інформаційної економіки”, навчанні 

їх використовувати нейропсихологічний підхід в управлінні економічною поведінкою людей в 

сфері туризму 

Передумови для навчання Філософія науки 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Інформаційна економіка 

Тема 1. Теоретичні основи інформаційної економіки 

Тема 2. Економічна діяльність в сфері туризму 

Тема 3. Механізми когнітивних процесів в умовах інформаційної економіки 

Тема 4. Інформація як джерело психологічної та економічної активності 

Тема 5. Теоретичні основи психології економічної діяльності 

Змістовий модуль 2. Нейропсихологія економічної діяльності 

Тема 6. Психологія грошово-кредитних взаємовідносин 

Тема 7. Психологічні засади обмінних процесів в економіці 

Тема 8.  Психологізація виробничої та  творчої діяльності 

Тема 9. Відчуття власності та його реалізація в економічній діяльності 

Тема 10. Актуальні проблеми психології економічної діяльності 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійний проектор, MS Team, Zoom, Miro App, Internet 

Сторінка курсу на платформі Мoodle   ПНС (персональна навчальна система) 

Система оцінювання результатів навчання включає поточний контроль під час проведення 

лекційних, практичних занять; модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного 

контролю у вигляді колоквіуму; підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі 

заліку, відповідно до графіку навчального процесу (для отримання заліку, студенту необхідно 

набрати за поточний контроль не менше 60 балів за семестр із 100 можливих). 

http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=422930
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=422930
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7628
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Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: завдання за темами; 

поточні контрольні роботи; презентації за темами та написання есе.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання  та накопичування балів з навчальної дисципліни 

наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення 

академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни на ПНС 
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