









Карамушка Людмила Миколаївна – професор кафедри психології
управління. Доктор психологічних наук, професор
Народилась в с. Тернівка Бершадського району
Заслужений працівник освіти України, дійсний член Міжнародної кадрової
Академії, президент Української Асоціації організаційних психологів та
психологів праці. Закінчила Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, філософський факультет, відділення психології (1977 р.)
Автор понад 400 публікацій з проблем психології управлення та організаційної
психології, у тому числі монографії «Психологія управління закладами середньої
освіти», навчальних посібників «Психологія управління», «Основи психолого управлінського консультування» та ін.
Редактор фахового збірника «Економічна психологія. Організаційна психологія.
Соціальна психологія». Член міжнародних професійних об'єднань психологів:
Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (Франція),
Європейської Асоціації психологів праці й організаційної психології (Бельгія),
Міжнародної асоціації управління конфліктами (США). Учасник міжнародних
проектів.
Сфера професійних інтересів: психологія освітнього менеджменту, психологія
управління, організаційна психологія, конфліктологія, психолого -управлінське
консультування.
Викладає навчальні курси:
«Менеджмент соціальних інституцій, проектів та програм»
«Технологія підготовки та проведення переговорів»
«Соціальна робота та соціальне страхування»
Напрями досліджень: Організаційна психологія (реалізуються в рамках
діяльності лабораторії організаційної психології Інституту психології імені
Г.С.Костюка НАПН України, основного місця роботи).
Наукові інтереси: Психологічні особливості діяльності
та розвитку
організацій; психологія управління змінами в організаціях; формування команд в
організації; психологічні основи формування відданості персоналу організації;
психологічні основи проектного менеджменту; психологія ділових переговорів;
профілактика та подолання професійного стресу та синдрому «професійного
вигорання»; методологічні основи розробки тренінгових програм та психологоорганізаційного консультування.
Членство в наукових академіях: член-кор. НАПН України
Проекти: Учасник міжнародних проектів:
вивчення крос-культурних особливостей діяльності менеджерів 47 країн
(Великобританія, 2000–2001 рр.)
розробки стандартів діяльності менеджерів освіти та системи їх підготовки
(Нідерланди, 2002–2003 рр.)
розробки та впровадження моделей дистанційного навчання з проблем
організаційної психології та психології праці (Австрія, Словенія, Хорватія,
Угорщина, 2001–2002 рр.)
дослідження етно-національної ідентичності (проект INTAS, 2004-2007 рр.)

профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» і здійснення
успішної кар`єри жінок та чоловіків у закладах середньої освіти (Канадськоукраїнський ґендерний фонд, 2003–2004 рр.)
Публікації: Опубліковано 665 наукових праць, автор та співавтор ряду
монографій та навчальних посібників, у тому числі:
Монографії:
1. «Психологія управління закладами середньої освіти» (2000 р.)
2. «Формування конкурентоздатної управлінської команди» (2007 р.)
3. «Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін» (2008
р.)
4. «Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності» (2009)
5. «Психологія управління конфліктами в організації» (2009 р.)
6. «Мотивація підприємницької діяльності» (2011 р.)
7. «Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в
організації» (2011 р.)
8. «Психологічні основи ефективної професійної діяльності в системі державної
служби» (2011 р.)
9. «Психологія відданості персоналу організації» (2012 р.);
Навчальні посібники:
1. «Основи психолого-управлінського консультування» (2002 р.)
2. «Психологія управління» (2003 р.)
3. «Освітній менеджмент» (2003 р.)
4. «Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх
організацій: ґендерні аспекти» (2004 р., 2006 р.)
5. «Психологія освітнього менеджменту» (2004 р.)
6. «Технології роботи організаційних психологів» (2005 р.)
7. «Технологія психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах
соціально-економічних змін» (2008 р.)
8. «Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в
команді» (2008 р.)
9. «Психологія організаційної культури» (2010 р.)
10. «Технологія формування команд в організаціях» (2011 р.)
11. «Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в
умовах післядипломної педагогічної освіти» (2011 р.)


