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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  основна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 3  

Семестр 5  

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю Залік  
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – розуміння та усвідомлення студентами 

значущості системних знань про «Ппсихологію управління» як окрему галузь 

психологічного знання, адресованого особистості з її реальними та 

потенційними соціальними функціональними ролями для адекватного 

реагування на різнопланові соціальні виклики в умовах індивідуальних і 

групових управлінських взаємин.  

 

Завдання курсу: 

 систематизувати глибинні (аналітико-синтетичні) знання, які презентують 1) 

наукові концепції (парадигми), завдяки яким визначаються теоретико-

методологічні і теоретико-практичні засади психології управління, 2) динаміку 

та закономірності розвитку особистості у групі, управління власною 

поведінкою, механізми групової взаємодії, 3) способи прогнозування 

становлення особистості у групі в умовах різнопланових управлінських стилів; 

 виокремити актуальні напрямки «Психології управління» як окремої галузі 

психологічного знання, завдяки яким трудова діяльність Людини забезпечує 

внутрішню і зовнішню безпеку держави у поєднанні з волевиявленням, 

розкриттям та задоволенням її творчого запиту в умовах нинішніх соціальних 

викликів і загроз; 

 структурувати зміст феноменів «управління», «керівник», «лідер» і, як 

наслідок, виокремити основні характеристики суб’єкта професійної діяльності;  

 створити базовий різноплановий (монографії, підручники, посібники, статті 



4 

 

тощо) динамічний тематичний інформаційний масив (з домінуванням наукових 

і навчально-методичних першоджерел за останні п’ять календарних років; 

 виокремити базовий різноплановий (монографії, підручники, посібники, статті 

тощо) динамічний тематичний інформаційний масив (з домінуванням наукових 

і навчально-методичних першоджерел за останні п’ять календарних років, а 

також першоджерел, які уособлюють «класику психологічної науки»; 

 визначити після завершення викладання навчального курсу основні пошукові 

тенденції у розумінні пізнавальних пріоритетів його структурно-

функціонального змісту з перспективою вдосконалення наявної логістики, 

поглиблення інформаційної бази та методики викладання. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Унаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія 

управління» у студентів формуються такі навчальні компетентності:  

 Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей.  

 Здатність працювати в команді. 

 Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. 

 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні  технології. 

 Здатність навчатися та самонавчатися. 

 Здатність бути критичним і самокритичним. 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від 

їх походження та особливостей культури, і поваги до різноманітності. 

 Здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть 

при вирішенні складних завдань. 

 Здатність діяти на основі етичних суджень.  

 Здатність діяти з соціальною відповідальністю та  громадянською. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Таблиця 4.1 

Тематичний план 

Назва змістових модулів, 

тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна: 
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а
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Л
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Ін
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у
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Змістовий модуль 1. «Психологія управління» у системі наукового та 

галузевого психологічного знання (теоретико-методологічний аспект) 

Тема 1. Пізнавальні 12 2 2 2   6 



5 

 

пріоритети психології 

управління 

Тема 2. Управління і 

психологія управління як 

наукові феномени 

12 2 2 2   6 

Тема 3. Методи 

дослідження як доказовий 

пізнавальний 

інструментарій оптимізації 

управлінських взаємин 

26 4 4 4   14 

Модульний контроль 4  

Разом 54 8 8 8   26 

Змістовий модуль 2. Психологія управління і повсякденна професійна 

діяльність (теоретико-практичний аспект)  

Тема 4. Психологія 

управління і психологія 

менеджменту. 

12 2 2 2   6 

Тема 5. Провідні соціальні 

статуси особистості у 

психології управління  

12 2 2 2   6 

Тема 6. Новітні 

презентаційні системи 

управлінських взаємин 

12 2 2 2   6 

Тема 7. Особистість у 

системі управлінських 

взаємин . 

12 2 2 2   6 

Тема 8. Група у системі 

управлінських взаємин 

14 2 4 2   6 

Модульний контроль 4  

Разом 66 10 12 10   30 

Усього 120 18 20 18   56 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

«Психологія управління» у системах наукового та галузевого 

психологічного знання (теоретико-методологічний аспект) 

Лекція 1. Предмет і завдання психології управління 

Актуалізація соціальної значущості психології управління як окремої 

галузі психологічної науки. Історико-причинний дискурс психології 

управління. Принципи психології управління. Завдання психології управління. 

Основні поняття теми: психологія управління, психологія управління 

поведінкою людини, психологія управління поведінкою людини в групі. 
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Семінар 1. Концепції психології управління і повсякденна управлінська 

практика. 

Практичне заняття 1. Принципи і проблеми психології управління в 

умовах суспільних трансформацій.  

 

Лекція 2. Функціональна соціальна спрямованість психології 

управління 

Типологія управління. Сфери управління. Проблематика психології 

управління. Психологія управління і основні форми соціально-психологічного 

знання. 

Основні поняття теми: соціально-психологічна реальність, типологія 

управління, сфери управління, форми соціально-психологічного знання.   

Семінар 2. Історико-психологічний та історико-економічний 

інформаційний потенціал в опттмізації управлінських взаємин.  

Практичне заняття 2. Історико-психологічне та історико-економічне 

знання для становлення сучасної психології управління. 

 

Лекція 3. Дослідницький інструментарій  у психології управління. 

Функціональне призначення дослідницького інструментарію у психології 

управління. Загально-наукові методи у психології управління. Особливості 

використання соціально-психологічних методів  у психології управління.  

Основні поняття теми: експеримент, принцип репрезентативності, 

спостереження, самоспостереження, соціометрія.  

Семінар 3. Пізнавальний потенціал дослідницького інструментарію у 

психології управління. 

Практичне заняття 3. Методи вивчення управлінських взаємин. 

 

Лекція 4. Дослідницький інструментарій у психології управління 

(продовження) 

Використання методів інших наук у психології управління (педагогіка, 

соціологія т ін). Галузеві методи психологічного знання у психології 

управління (вікова психологія, педагогічна психологія, етнопсихологія, 

диференційна психологія тощо).  

Основні поняття теми: бесіда, інтерв’ю, опитувальники, парний рейтинг, 

техніка репертуарних решіток (ТРР), тест, референтометрія. 

Семінар 4. Пізнавальний потенціал дослідницького інструментарію у 

психології управління (продовження). 

Практичне заняття 4. Методи вивчення управлінських взаємин 

(продовження). 

 

Змістовий модуль 2. 

Психологія управління і повсякденна професійна діяльність 

(теоретико-практичний аспект) 
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Лекція 5. Управління і менеджмент: функціональне співвідношення 

понять. 

Психологія менеджменту у системах психології управління та соціальної 

психології як окремих галузей психологічного знання. Еволюція управлінських 

систем у виробничій професійній сфері. Темперамент (екстраверти, 

інтроверти), характер (авторські типології), здібності як базові характеристики 

індивідуальності у психології управління.  

Основні поняття теми: кар’єра, керівник, лідер, менеджмент.  

Семінар 5. Управління і менеджмент: співвідношення понять. 

 

Лекція 6. «Керівник» і «лідер» як феномени психології управління 

Психологічний профіль керівника. Психологічний профіль лідера. 

Професійні та особистісні деформації у психології управління. 

Основні поняття теми: керівник, лідер, особистісно-професійні 

деформації.   

Семінар 6. Альтернативні управлінські системи: «Керівник – 

«псевдокерівник», «Лідер – псевдолідер» (порівняльна характеристика). 

Практичне заняття 5. Проектування професійної управлінської кар’єри: 

основні компоненти психологічного портрету керівника як лідера і менеджера 

(цілеспрямованість, інтелектуальність, емоційність, контактність, самооцінка 

тощо). 

Практичне заняття 6. Проектування професійної управлінської кар’єри: 

основні компоненти психологічного портрету керівника як лідера і менеджера 

(цілеспрямованість, інтелектуальність, емоційність, контактність, самооцінка 

тощо) (продовження). 

 

Лекція 7. Психоінформатика в управлінні та менеджменті 

Психологія екстравертів та інтровертів. Сенсорики та інтуїти. Етики та 

логіки. Смислова доказовість використання соціотипів особистості у 

психологічній науці.  

Основні поняття теми: етик, інраверт, інтуїт, екстраверт, логік, 

сенсорик. 

Семінар 7. «Доказовість – недоказовість» використання соціотипів у 

психології управління. 

Практичне заняття 7. Соціотипи в управлінні та менеджменті 

(«Новатори», «Драматурги», «Підприємці», «Психологи», «Синхронізатори», 

або представники поколінь, «Художники», «Контролери», «Моралісти», 

«Ефектори», або представники поколінь, «Популяризатори», «Генерали», 

«Покровителі», «Адміністратори»).  

 

Лекція 8. Психологія управління поведінкою людини 

Модель психологічного впливу. Типологія психологічного впливу 

(зараження, паніка, навіювання, наслідування, мода, чутки, плітки).  Зміст та 

різновиди маніпуляцій. 
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Основні поняття теми: модель психологічного впливу, 

нейролінгвістичне програмування (НЛП), приховане управління.  

Семінар 8. Нейролінгвістичне програмування (технологї НЛП: мішень 

впливу, рефреймінг, якоріння, переконання: модель, ефекти, протидія, техніки 

«прохань з підходом»). 

Практичне заняття 8. Популярний і лідерський імідж. Імідж організації 

(прикладний аспект). 

 

Лекція 9. Психологія управління групою 

Механізми групової динаміки: розв’язання внутрішніх групових 

суперечностей (А.Г. Кирпичник). Стадії розвитку малої групи. Функції 

колективу. Потенційні можливості використання вітчизняного наукового 

досвіду про групу (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та ін.) 

Основні поняття теми: вікова періодизація соціально-психологічного 

розвитку особистості,  механізми взаєморозуміння, конфлікт. нормативна 

поведінка, конформна поведінка.  

Семінар 9. Конфлікти у системі управління (детермінанти, засоби 

розв’язання). 

Семінар 10. Психологічний супровід управлінських процесів.  

Практичне заняття 9. Механізми взаєморозуміння (ідентифікація, 

егоцентризм, емпатія, рефлексія, каузальна атрибуція, стереотипізація, ефект 

ореолу, новизна об’єкту та ін.) (прикладний аспект). 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

Таблиця 6.1 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4  4  5 5 

Відвідування 

семінарських занять 

1 4 4 6 6 

Відвідування 

практичних занять 

1 4 4 5 5 

Робота на семінарському 

занятті 

10 4 40 6 60 

Робота на практичному 

занятті 

10 4 40 5 50 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 3 15 5 25 
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Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 0 - 0 0 0 0 

Разом 24 132 33 176 

Максимальна кількість балів: за всіма видами робіт – 308 

Розрахунок коефіцієнта (залік): 308 : 100=3,08 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

«Психологія управління» у системі наукового та галузевого психологічного 

знання (теоретико-методологічний аспект) 

Тема 1. Пізнавальні пріоритети психології управління. 

Проблема: психологія управління (пізнавальні детермінанти розвитку і 

становлення, перспективи у системі освіти та інших виробничих професійних 

сферах). 

Письмове завдання: порівняльний аналіз психології управління в освіті та 

будь-якій іншій виробничій сферах (за вибором студента).  

Тема 2. Управління і психологія управління як наукові феномени. 

Проблема: психологія управління у системі міжпредметних і 

міждисциплінарних зв’язків. 

Письмове завдання: продемонструвати зв’язок психології з іншими галузями 

психологічного знання (2–3 психологічні галузі за 2–3 предметними смислами).  

Тема 3. Методи дослідження як доказовий пізнавальний інструментарій 

оптимізації управлінських взаємин. 

Проблема: самостійний пошук форм і засобів оптимізації управління 

поведінкою людини та груповою поведінкою 

Письмове завдання:  підібрати 3–4 методи, які складають методологічний 

комплекс у вивченні поведінки людини. 

 

Змістовий модуль 2. 

Психологія управління і повсякденна професійна діяльність 

(теоретико-практичний аспект) 

Тема 4. Психологія управління і психологія менеджменту. 

Проблема: узагальнена психологічна характеристика менеджера 

Письмове завдання:  розробити «ідеальну модель менеджера» (структурна 

схема). 

Тема 5. . Провідні соціальні статуси особистості у психології управління. 

Проблема: індивідуальні стилі професійного спілкування.. 

Письмове завдання:  розробити «ідеальний стиль професійного управління», 

спрямованого на оптимізацію управлінських взаємин. 

Тема 6. Новітні презентаційні системи управлінських взаємин.  

Проблема: вікова періодизація соціально-психологічного розвитку 

особистості в групі. 
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Письмове завдання:  розробити орієнтовну стратегію управлінського підходу 

до компетентного, але неорганізованого працівника.  

Тема 7. Особистість у системі управлінських взаємин. 

Проблема: мотивація персоналу до доброзичливих взаємин. 

Письмове завдання: розробити рекомендації для розвитку толерантних 

взаємин у групі (до 15 пунктів). 

Тема 8. Група у системі управлінських взаємин. 

Проблема: психологія ділового спілкування. 

Письмове завдання: скласти структурну схему «Ділове спілкування» (мета, 

форми, зміст). 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студента: 

1) своєчасність виконання роботи – 1 бал; 

2) правильність виконання роботи (повна – 2 бали, часткова – 1 бал); 

3) обсяг виконаного завдання (достатній – 2 бали, обмежений – 1 бал).    

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються у письмовій комбінованій 

формі.  

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його 

призначення 

Форма Максимальна 

кількість 

балів 

Перший (визначення якості 

володіння базовими поняттями) 

запитання, що 

передбачає 

стислу відповідь  

15 

Другий (виявлення здатності до 

аналізу, синтезу, конкретизації 

й узагальнення змісту 

навчальної дисципліни) 

запитання, що 

передбачає  

розгорнуту 

відповідь 

4 

Третій (встановлення 

спроможності до застосування 

знань на практиці) 

практичне 

завдання  

6 

 

6.4. Шкала відповідності оцінок (критерії оцінювання) 

Таблиця 6.6.1 

Шкала відповідності оцінок (критерії оцінювання) 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 
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Незадовільно 0-59 

 



7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія управління» 

для студентів спеціальності 053 Психологія 

Разом: 120 год., лекції –18 год., семінарські заняття – 20 год., практичні заняття –18 год., модульний контроль – 6 год., 

самостійна робота – 56 год.  
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля «Психологія управління» у системі наукового та 

галузевого психологічного знання 

(теоретико-методологічний аспект) 

Психологія управління і повсякденна професійна діяльність 

 (теоретико-практичний аспект) 

Кіль-сть балів за 

модуль   

132 176 

 

Теми  

лекцій 

 

 

 

1. Предмет і завдання психології управління (1 бал). 

2. Функціональна соціальна спрямованість психології 
управління (1 бал). 

3. Дослідницький інструментарій  у психології 

управління  (1 бал). 
4. Дослідницький інструментарій у психології 

управління (продовження) (1 бал). 

1. Управління і менеджмент: функціональне співвідношення понять (1 бал) 

2. «Керівник» і «лідер» як феномени психології управління (1 бал). 
3. Психоінформатика в управлінні та менеджменті (1 бал). 

4. Психологія управління поведінкою людини (1 бал). 

5. Психологія управління групою (1 бал). 

Кількість балів 4 5 

 

Теми семінарів 

 

 

1. Концепції психології управління і повсякденна 
управлінська практика (11 балів). 

2. Історико-психологічний та історико-економічний 

інформаційний потенціал в оптитмізації управлінських 

взаємин  (11 балів). 
3. Пізнавальний потенціал дослідницького 

інструментарію у психології управління (11 балів). 

4. Пізнавальний потенціал дослідницького 
інструментарію у психології управління (продовження)  

(11 балів). 

 

1. Управління і менеджмент: співвідношення понять (11 балів). 
2. Альтернативні управлінські системи: «Керівник – «псевдокерівник», 

«Лідер – псевдолідер» (порівняльна характеристика)  (11 балів). 

3.  «Доказовість – недоказовість» використання соціотипів у психології 

управління . (11 балів). 
4.  Нейролінгвістичне програмування (технологї НЛП: мішень впливу, 

рефреймінг, якоріння, переконання: модель, ефекти, протидія, техніки 

«прохань з підходом (11 балів). 
5. Конфлікти у системі управління (детермінанти, засоби розв’язання) (11 

балів). 

6. Психологічний супровід управлінських процесів (11 балів). 

Кількість балів 44 66 
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Теми  

практичних робіт 

1. Принципи і проблеми психології управління в умовах 

суспільних трансформацій (11 балів). 

2. Історико-психологічне та історико-економічне знання 

для становлення сучасної психології управління (11 
балів). 

3. Методи вивчення управлінських взаємин (11 балів) 

4. Методи вивчення управлінських взаємин 
(продовження)(11 балів) 

1. Проектування професійної управлінської кар’єри: основні компоненти 

психологічного портрету керівника як лідера і менеджера (цілеспрямованість, 

інтелектуальність, емоційність, контактність, самооцінка тощо)  (11 балів). 

2. Проектування професійної управлінської кар’єри: основні компоненти 
психологічного портрету керівника як лідера і менеджера (цілеспрямованість, 

інтелектуальність, емоційність, контактність, самооцінка тощо)  (11 балів). 

3. Соціотипи в управлінні та менеджменті («Новатори», «Драматурги», 
«Підприємці», «Психологи», «Синхронізатори», або представники поколінь, 

«Художники», «Контролери», «Моралісти», «Ефектори», або представники 

поколінь, «Популяризатори», «Генерали», «Покровителі», «Адміністратори»)  

(11 балів). 
4. Популярний і лідерський імідж. Імідж організації (прикладний аспект) (11 

балів). 

5. Механізми взаєморозуміння (ідентифікація, егоцентризм, емпатія, 
рефлексія, каузальна атрибуція, стереотипізація, ефект ореолу, новизна 

об’єкту та ін.) (прикладний аспект) .(11 балів). 

Кількість балів 44 55 

Самостійна робота  Тема 1. Пізнавальні пріоритети психології управління (5 

балів). 

Проблема: психологія управління (пізнавальні 

детермінанти розвитку і становлення, перспективи у системі 

освіти та інших виробничих професійних сферах). 

Письмове завдання: порівняльний аналіз психології 

управління в освіті та будь-якій іншій виробничій сферах (за 

вибором студента).  

Тема 2. Управління і психологія управління як наукові 

феномени (5 балів). 

Проблема: психологія управління у системі 

міжпредметних і міждисциплінарних зв’язків. 

Письмове завдання: продемонструвати зв’язок 

психології з іншими галузями психологічного знання (2–3 

психологічні галузі за 2–3 предметними смислами).  

Тема 3. Методи дослідження як доказовий пізнавальний 

Тема 4. Психологія управління і психологія менеджменту (5 балів). 

Проблема: узагальнена психологічна характеристика менеджера 

Письмове завдання:  розробити «ідеальну модель менеджера» 

(структурна схема). 

Тема 5. Провідні соціальні статуси особистості у психології управління (5 

балів). 

Проблема: індивідуальні стилі професійного спілкування. 

Письмове завдання:  розробити «ідеальний стиль професійного 

управління», спрямованого на оптимізацію управлінських взаємин. 

Тема 6. Новітні презентаційні системи управлінських взаємин (5 балів).  

Проблема: вікова періодизація соціально-психологічного розвитку 

особистості в групі. 

Письмове завдання:  розробити орієнтовну стратегію управлінського 

підходу до компетентного, але неорганізованого працівника.  

Тема 7. Особистість у системі управлінських взаємин (5 балів). 

Проблема: мотивація персоналу до доброзичливих взаємин. 
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інструментарій оптимізації управлінських взаємин (5 

балів). 

Проблема: самостійний пошук форм і засобів 

оптимізації управління поведінкою людини та груповою 

поведінкою 

Письмове завдання:  підібрати 3–4 методи, які 

складають методологічний комплекс у вивченні поведінки 

людини. 

Письмове завдання: розробити рекомендації для розвитку 

толерантних взаємин у групі (до 15 пунктів). 

Тема 8. Група у системі управлінських взаємин (5 балів). 

Проблема: психологія ділового спілкування. 

Письмове завдання: скласти структурну схему «Ділове спілкування» 

(мета, форми, зміст). 

 

Кількість балів 15 25 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота – 25 балів Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 308 

Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3,08 

Підсумковий контроль Залік 
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