
 



 



 

 

 

 

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 6/180 

Курс 2  

Семестр 3  

Кількість змістових модулів з розподілом:              6 

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні 70  

Модульний контроль 12  

Семестровий контроль 40  

Самостійна робота 58  

Форма семестрового контролю екзамен  

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – розуміння та усвідомлення студентами функційної 

соціальної значущості системних знань про «Психологію управління» як окрему галузь 

психологічного знання, адресованого Людині з її реальними та потенційними соціальними 

функціональними ролями для адекватного реагування на сприятливі і несприятливі 

соціальні виклики в умовах індивідуальних і групових управлінських взаємин.  

 

Завдання навчальної дисципліни: 

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

наукові концепції (парадигми), завдяки яким визначаються теоретико-методологічні і 

теоретико-практичні засади психології управління, б) динаміку та закономірності 

розвитку особистості у групі, управління власною поведінкою, механізми групової 

взаємодії, в) способи прогнозування становлення особистості у групі в умовах 

різнопланових управлінських стилів; 

2) 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; 

3) структурувати зміст феноменів «управління», «керівник», «лідер» і, як наслідок, 

виокремити основні характеристики суб’єкта професійної діяльності;  

4) створити базовий різноплановий (монографії, підручники, посібники, статті 

тощо) динамічний тематичний інформаційний масив (з домінуванням наукових і 

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

5) визначити після завершення викладання у 2020 році 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 програмні компетентності: 

Загальні: 

самосвітні: здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку, спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 

саморелізацію; 

Фахові:  

1) академічні (загальні знання базових закономірностей психологічних галузей 

і концепцій, психологічних особливостей діяльності та розвитку організацій); 

2) організаційні (здатність планувати, організовувати,координувати, 

контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів); 

3) діагностично-консультативна (здатність до виокремлення прикладної 

психологічної проблематики,визначення її детермінації та шляхів розв’язання); 

4) фасилітаційні (здатність до реалізації інтерактивних методів,психологічних 

технологій, орієнтованих на особистісне зростання працівників,охорону здоров’я 

індивідів і соціальних груп). 

Конкретизація смислу програмних компетенцій 

1) спроможність самостійно визначати актуальну психологічну проблематику з 

психології управління та використовувати її в ранзі розроблення власних тематичних 

пізнавальних парадигм;  

2) розуміння теоретико-методологічної і теоретико-практичної актуальності 

навчальної дисципліни «Психологія управління (предмет, завдання, основна 

проблематика, психологічний інструментарій, типологія та механізми управління 

поведінкою людини і поведінкою людини в групі); 

3) розуміння типових смислів психології управління (феноменологія універсальних 

понять «керівник», «лідер», «управлінець», «менеджер», «стилі управління» тощо), які, 

визначаючи життєві повсякденні оптимістичні чи песимістичні світоглядні методологеми, 

відповідно формують конструктивні (деструктивні) світоглядні настанови у ставленні до 

особистості як до суб’єкта (об’єкта), яка перебуває у системах підлеглості чи керівництва 

іншими людьми (організаціями); 

4) вміння використувати базовий психологічний інструментарій для оптимізації 

управлінських взаємин у навчальних і виробничих професійних групах; 

5) здатність в умовах ринкових відносин ХХІ ст., які часто визначають вимушену 

економічну поведінку, встановити для себе оптимальний продуктивний і конструктивний 

індивідуальний стиль в управлінських взаєминах; 

6) здатність використовувати механізми управління поведінкою людини у практиці 

професійного повсякдення з перспективою гуртування групи у досягненні бажаних 

психологічних ефектів як необхідних умов для попередньо спланованих навчально-

професійних чи виробничих професійних результатів; 

7) здатність використовувати авторські наукові уявлення про особливості 

психології управління для власного професійного самовизначення, самореалізації та 

конструювання референтного професійного образу;  

8) спроможність розробляти типові психологічні профілі управлінських взаємин з 

виокремленням їхніх сприятливих та несприятливих особливостей; 

9) здатність ефективно використовувати дослідницькі методи для оптимізації 

індивідуальної системи управління, вироблення індивідуального стилю професійної 

діяльності, індивідуального іміджу, що, як наслідок, сприяє особистісно-професійному 

самовдосконаленню та вдосконаленню управлінських взаємин;  



10) вміння проєктувати структурно-функціональну модель «ідеального 

управлінця» через використання тематичних теоретико-методологічних і теоретико-

практичних досягнень наукових шкіл, авторських наукових уявлень і власного життєвого 

досвіду. 

Програмні результати навчання: 

Знання основ психології, вміння описати з використанням термінології сучасні досягнення 

світової психологічної науки. 

  Вміння підбору та застосування валідного і надійного психодіагностичного 

інструментарію з подальшими обробкою, тлумаченням даних та формулюванням 

обґрунтованих висновків і рекомендацій.  

 Навички обробки, рецензування та впровадження результатів науководослідної 

діяльності.  

 Здатність до обробки та представлення інформації в усній та письмовій формі, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології. 

  Здатність виокремити психологічну проблему, її детермінацію та шляхи розв’язування. 

  Вміння самостійно і кваліфіковано проводити психопрофілактичну, діагностичну та 

консультативну роботу відповідно до запиту. 

  Здатність складати професіограму та психологічний портрет фахівця. 

  Уміння організації та здійснення психологічного супроводу професіогенезу особистості 

із використанням традиційних методів і технологій. 

  Навички реалізації інтерактивних методів, психологічних технологій, орієнтованих на 

особистісне зростання співробітників, охорону здоров’я індивідів і соціальних груп.  

 Здатність до організації заходів профілактики та подолання професійного стресу та 

синдрому «професійного вигорання». 

  Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях та 

відповідати за ці рішення. 

  Уміння здійснення психолого-організаційного консультування  

 Навички усного і письмового володіння українським професійним мовленням. 

  Базові навички усного і письмового спілкування іноземною мовою.  

 Навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі професійної 

діяльності.  

 Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Таблиця 4.1 
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Змістовий модуль 1. «Психологія управління» у системі наукового та галузевого 

психологічного знання (теоретико-методологічний аспект) 



Тема 1. Пізнавальні пріоритети 

психології управління 

18 4 4 2   8 

Тема 2. «Управління» і 

«психологія управління» як 

наукові феномени 

14 2 4 2   6 

Модульний контроль 2  

Разом 34 6 8 4   14 

Змістовий модуль 2. Дослідницький інструментарій у «психології управління» 

(загально-наукові дослідницькі методи) 

Тема 3. Загально-наукові методи 

дослідження як доказовий 

пізнавальний інструментарій 

оптимізації управлінських 

взаємин 

14 2 2 2   8 

Модульний контроль 2  

Разом 16 2 2 2   8 

Змістовий модуль 3. Дослідницький інструментарій у «психології управління» 

(спеціальні дослідницькі методи) 

Тема 4. Галузеві методи 

дослідження як доказовий 

пізнавальний інструментарій 

оптимізації управлінських 

взаємин 

14 2 2 2   8 

Модульний контроль 2  

Разом 16 2 2 2   8 

Змістовий модуль 4. Психологія управління і повсякденна професійна діяльність 

(теоретико-практичний аспект: «Людина як суб’єкт управління»)  

Тема 5. Психологія управління і 

психологія менеджменту. 

10 4 2 0   4 

Тема 6. Провідні соціальні 

статуси особистості у психології 

управління  

14 2 4 4   4 

Модульний контроль 2  

Разом 26 6 6 4   8 

Змістовий модуль 5. Психологія управління і повсякденна професійна діяльність 

(теоретико-практичний аспект: «Людина і управління поведінкою»)  

Тема 7. Новітні презентаційні 

системи управлінських взаємин 

10 2 2 2   4 

Тема 8. Особистість у системі 

управлінських взаємин . 

12 4 2 2   4 

Модульний контроль 2  

Разом 24 6 4 4   8 

Змістовий модуль 6. Психологія управління і повсякденна професійна діяльність 

(теоретико-практичний аспект: «Людина і група»)  

Тема 9. Група у системі 

управлінських взаємин 

22 2 4 4   12 

Модульний контроль 2  

Разом 24 2 4 4   12 

Підготовка та проходження 40  



контрольних заходів 

Усього 180 24 26 20   58 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

«Психологія управління» у системах наукового та галузевого психологічного 

знання (теоретико-методологічний аспект) 

Лекція 1–2. 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. 

Семінар 1–2. Психологія управління і повсякденна управлінська практика. 

 

Лекція 3. 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 3–4 Історико-психологічний та історико-економічний інформаційний 

потенціал в оптимізації управлінських взаємин.  

Комплексна практична робота 1–2. Структурно-функціональне моделювання 

місця «психології управління» у системі наукового знання та професійній діяльності 

(теоретико-практичний аспекти). 

 

Змістовий модуль 2. 

Дослідницький інструментарій у «психології управління» (загально-наукові 

дослідницькі методи) 

Лекція 4. 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 5. Пізнавальний потенціал дослідницького інструментарію у психології 

управління (експеримент, спостереження, самоспостереження; теоретичний аналіз, 

дедукція, індукція та ін.) 

Комплексне практична робота 3. Методи вивчення управлінських взаємин 

(початок заняття). 

 

Змістовий модуль 3. 

Дослідницький інструментарій у «психології управління» (спеціальні 

дослідницькі методи) 

Лекція 5. 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 6. Пізнавальний потенціал дослідницького інструментарію у психології 

управління (продовження). 

Комплексна практична робота 4. Методи вивчення управлінських взаємин 

(продовження). 

 

Змістовий модуль 4. 

Психологія управління і повсякденна професійна діяльність (теоретико-

практичний аспект: «Людина як суб’єкт управління»)  

Лекція 6–7. 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 7. Управління і менеджмент: співвідношення понять. 

 

Лекція 8. «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 8–9. Альтернативні управлінські системи: «Керівник – «псевдокерівник», 

«Лідер – псевдолідер» (порівняльна характеристика). 

Комплексна практична робота 5–6. Проєктування професійної управлінської 

кар’єри: основні компоненти психологічного портрету керівника як лідера і менеджера 

(цілеспрямованість, інтелектуальність, емоційність, контактність, самооцінка тощо). 

 

Змістовий модуль 5. 

Психологія управління і повсякденна професійна діяльність (теоретико-

практичний аспект: «Людина і управління поведінкою») 

Лекція 9. 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 10. «Доказовість – недоказовість» використання соціотипів у психології 

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

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

представники поколінь, «Популяризатори», «Генерали», «Покровителі», 

«Адміністратори»).  

 

Лекція 10–11. Психологія управління поведінкою людини 

Модель психологічного впливу. Типологія психологічного впливу (зараження, 

паніка, навіювання, наслідування, мода, чутки, плітки). Зміст та різновиди маніпуляцій. 

Основні поняття теми: модель психологічного впливу, нейролінгвістичне 

програмування (НЛП), приховане управління.  

Семінар 11. Нейролінгвістичне програмування (технологї НЛП: мішень впливу, 

рефреймінг, якоріння, переконання: модель, ефекти, протидія, техніки «прохань з 

підходом»). 

Комплексна практична робота 7–8. Популярний і лідерський імідж. Імідж 

організації (прикладний аспект). 

 

Змістовий модуль 6. 



Психологія управління і повсякденна професійна діяльність (теоретико-

практичний аспект: «Людина і група») 

Лекція 12. 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 12. Конфлікти у системі управління (детермінанти, засоби розв’язання). 

Семінар 13. Психологічний супровід управлінських процесів.  

Комплексна практична робота 9–10. 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 3  3  1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 

Відвідування 

семінарських 

занять 

1 4 4 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 

Відвідування 

практичних 

занять 

1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 4 4

0 

1 1

0 

1 10 2 20 2 20 2 20 

Робота на 

практичному 

занятті 

10 2 2

0 

1 1

0 

1 10 2 20 2 20 2 20 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання 

модульної 

роботи 

25 1 2

5 

1 2

5 

1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом 17 1

0

9 

7 5

3 

7 53 14 78 13 77 11 74 



Максимальна кількість балів: за всіма видами 

робіт – 444 

Розрахунок коефіцієнта (екзамен): 444 : 

60=7,4 

 

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. 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).  

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

 

Змістовий модуль 2. 

Дослідницький інструментарій у «психології управління» (загально-наукові 

дослідницькі методи) 

Тема. Методи дослідження як доказовий пізнавальний інструментарій оптимізації 

управлінських взаємин. 

Проблема: самостійний пошук форм і засобів оптимізації управління поведінкою 

людини та груповою поведінкою 

Письмове завдання: сформулювати тему експерименту чи спостереження та їх план, 

спрямований на  вивчення психології управління. 

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

 

Змістовий модуль 3. 

Дослідницький інструментарій у «психології управління» (спеціальні 

дослідницькі методи) 

Тема. 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 комплекс галузевих методі,спрямованих на комплексне 

вивчення конкретної теми з психології управління. 

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

 

Змістовий модуль 4. 

Психологія управління і повсякденна професійна діяльність (теоретико-

практичний аспект: «Людина як суб’єкт управління»)  
Тема. Психологія управління і психологія менеджменту. 

Проблема: узагальнена психологічна характеристика менеджера 

Письмове завдання:  розробити «ідеальну модель менеджера» (структурна схема). 

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

 

Змістовий модуль 5. 

Психологія управління і повсякденна професійна діяльність (теоретико-

практичний аспект: «Людина і управління поведінкою») 

Тема. Провідні соціальні статуси особистості у психології управління. 

Проблема: індивідуальні стилі професійного спілкування.. 

Письмове завдання:  розробити «ідеальний стиль професійного управління», 

спрямованого на оптимізацію управлінських взаємин. 



Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

 

Змістовий модуль 6. 

Психологія управління і повсякденна професійна діяльність (теоретико-

практичний аспект: «Людина і група») 

Тема. Особистість у системі управлінських взаємин. 

Проблема: мотивація персоналу до доброзичливих взаємин. 

Письмове завдання: розробити рекомендації для розвитку толерантних взаємин у 

групі (до 15 пунктів). 

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

 

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. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену. 

 

Таблиця 6.4.1 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені  

 

 

                                    

 

Критерії оцінювання  Максимальна 

кількість балів  

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне питання 

білету 

15 

Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне питання 

білету 

15 

Правильність та аргументованість розв’язування психологічної 

задачі  

10 

Разом 40 балів 



 6.5. Орієнтовний перелік екзаменаційних питань - не передбачено навчальним планом. 

 

                       6.6. Шкала відповідності оцінок (критерії оцінювання) 

Таблиця 6.4.1 

Шкала відповідності оцінок (критерії оцінювання) 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100  

балів 

Відмінно- відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов'язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 82-89  

балів 

Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

С 75-81  

балів 

Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74  

балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

Е 60-68  

балів 

Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FХ 35-59  

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання  - 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія управління» 

для студентів спеціальності 053 Психологія 

Разом: 180 год., лекції – 24 год., семінарські заняття – 26 год., практичні заняття –20 год., 

модульний контроль – 12 год., семестровий контроль –40 год., самостійна робота – 58 год.  

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля «Психологія управління» у системі наукового та 

галузевого психологічного знання 

(теоретико-методологічний аспект) 

Дослідницький інструментарій у «психології управління» 

(загально-наукові дослідницькі методи) 

 

Кіль-сть балів за 

модуль   

99 54 

Теми  

Лекцій 

Тема 1–2. Предмет і завдання психології 

управління (2 бали). 

Тема 3. Функціональна соціальна спрямованість 

психології управління (1 бал). 

Тема 3. Дослідницький інструментарій  у психології управління  (1 

бал). 

Тема 4. Дослідницький інструментарій у психології управління 

(продовження) (1 бал). 

Кількість балів 3 2 

 

Теми семінарів 

 

 

Тема 1–2. Психологія управління і повсякденна 

управлінська практика (22 бали). 

1. Актуалізація «психології управління» як окремої 

галузі психологічного знання. 2. Міжпредметні 

зв’язки «психології управління». 3. Методологеми 

«психології управління».  

Основні поняття теми: 1) психологія 

управління, психологія управління поведінкою 

людини, психологія управління поведінкою 

людини в групі; 2) менеджмент, функція 

планування, функція організації, функція 

мотивації, функція контролю. 

Тема 3–4. Історико-психологічний та історико-

економічний інформаційний потенціал в 

оптимізації управлінських взаємин  (22 бали) 

1.Завдання «психології управління». 2. 

Концептуальні підходи до управління людьми та 

соціальними інститутами. 

Основні поняття теми: соціально-

психологічна реальність, типологія управління, 

сфери управління, форми соціально-психологічного 

знання, наукові концепції.. 

Тема 1 (5) . Пізнавальний потенціал дослідницького інструментарію у 

психології управління (експеримент, спостереження, 

самоспостереження; теоретичний аналіз, дедукція, індукція та ін.) (11 

балів). 

Основні поняття теми: експеримент, принцип 

репрезентативності, спостереження, самоспостереження, соціометрія.  

 

Кількість балів 44 11 

Теми  

практичних робіт 

Комплексна практична робота 1–2. Структурно-

функціональне моделювання місця «психології 

управління» у системі наукового знання та 

професійній діяльності (теоретико-практичний 

аспекти). 

Проблема: Результативність наукового доробку 

«психології управління» 

Письмове завдання: розробити структурно-

функціональну модель реагування «психології 

управління» на актуальний соціальний запит: 

Пропоновані смислові напрямки виконання 

завдання: 1) формулювання актуального 

Комплексна практична робота 1 (3). Методи вивчення управлінських 

взаємин (11 балів). 

Проблема: доказове застосування методичного інструментарію для 

вивчення психології управління в конкретній організації 

Письмове завдання: довести необхідність застосування конкретного 

методичного інструментарію для вивчення психології управління в 

конкретній організації.  

Пропонований алгоритм виконання завдання: 1) формулювання 

проблеми; 2) пошук тематичного методичного інструментарію 

(«загальнонаукового» і «галузевого психологічного»); 3) розроблення 

плану роботи; 4) прогнозування очікуваного результату. 

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, малюнок, 



соціального запиту; 2) пошук тематичних 

інформаційних джерел та аналіз їхньої доцільності; 

3) використання базових принципів наукового 

пошуку(обґрунтування); 4) використання наукових 

концептів наукових підходів (обґрунтування); 

5) прогнозування очікуваного результату як 

відповіді на соціальний запит. 

Пропоновані способи виконання завдання: 
таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

текстовий виклад.  

 

Кількість балів 22 11 

Самостійна робота  Тема. 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).  

Пропоновані способи виконання завдання: 
таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

Тема. Методи дослідження як доказовий пізнавальний інструментарій 

оптимізації управлінських взаємин. 

Проблема: самостійний пошук форм і засобів оптимізації 

управління поведінкою людини та груповою поведінкою 

Письмове завдання: сформулювати тему експерименту чи 

спостереження та їх план, спрямований на  вивчення психології управління. 

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, малюнок, 

текстовий виклад.  

 

 

Кількість балів 5 5 

Види поточного 

контролю 

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

Модулі Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва модуля Дослідницький інструментарій у «психології 

управління» (спеціальні дослідницькі методи) 

Психологія управління і повсякденна професійна діяльність 

(теоретико-практичний аспект: «Людина як суб’єкт управління»)  

Кіль-сть балів за 

модуль   

53 83 

Теми  

лекцій 

Тема 5. Дослідницький інструментарій у 

психології управління (продовження) (1 бал) 

Тема 6–7. Управління і менеджмент: функціональне співвідношення 

понять (2 бали). 

Тема 8. «Керівник» і «лідер» як феномени психології управління (1 

бал). 

Кількість балів 1 3 

 

Теми семінарів 

 

 

Тема 2 (6). Пізнавальний потенціал дослідницького 

інструментарію у психології управління 

(продовження) (11 балів). 

Основні поняття теми: 1) бесіда, інтерв’ю, 

опитувальники, парний рейтинг, техніка 

репертуарних решіток (ТРР), тест, 

референтометрія; 2) метод впливу, соціометрія, 

метод «гарної ідеї», метод «мозкового штурму», 

метод синектики, метод щоденників, метод Дельфі, 

метод «635», метод голосування «за-проти», метод 

утопічних ігор, метод Дельбека. 

 

Тема 1 (7). Управління і менеджмент: співвідношення понять (11 

балів). 

1. З історії психології менеджменту та психології управління. 2. Закони 

управління та менеджменту. 3. Перспективи успішного менеджера. 

Основні поняття теми: людина, індивід, індивідуальність, 

особистість, темперамент, характер, здібності, емоції, вольові якості, 

мотивація, соціальні установки, активність особистості, інтереси, 

переконання, схильності, світогляд, ідеали, установки, стиль 

керівництва: авторитарний, демократичний, ліберальний, 

індивідуальний стиль діяльності, авторитет керівника, імідж. 

Тема  2–3 (8–9). Альтернативні управлінські системи: «Керівник – 

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

(22 бали). 

1. Порівняльна типологія управлінських систем. 2. Витоки 

,детермінанти різнопланових управлінських систем.  

Основні поняття теми: 1) самоутвердження особистості як 

суб’єкта управлінської діяльності, рівень саморегуляції, самовияв, 



самоактуалізації, якості особистості керівника; 2) здібності, здатність, 

діяльність, задатки, творчість, концепція обмежень, кваліфікаційні 

вимоги до особистості керівника. 

Кількість балів 11 33 

Теми  

практичних робіт 

Комплексна практична робота 1 (4). Методи 

вивчення управлінських взаємин (продовження). 

Проблема: доказове застосування методичного 

інструментарію для вивчення психології 

управління в конкретній організації 

Письмове завдання: довести необхідність 

застосування конкретного методичного 

інструментарію для вивчення психології 

управління в конкретній організації.  

Пропонований алгоритм виконання завдання: 1) 

формулювання проблеми; 2) пошук тематичного 

методичного інструментарію («загальнонаукового» 

і «галузевого психологічного»); 3) розроблення 

плану роботи; 4) прогнозування очікуваного 

результату. 

Пропоновані способи виконання завдання: 
таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

Комплексна практична робота 1–2 (5–6). Проєктування професійної 

управлінської кар’єри: основні компоненти психологічного портрету 

керівника як лідера і менеджера (цілеспрямованість, інтелектуальність, 

емоційність, контактність, самооцінка тощо). 

Проблема: професійна кар’єра управлінця. 

Письмове завдання: багатовимірну розробити структурно-

функціональну успішного управлінця. 

Пропоновані смислові напрямки  завдання: 1) загальнолюдські 

якості; 2) природа психічного ; 3) особливості взаємин. 

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, малюнок, 

текстовий виклад. 

 

Кількість балів 11 22 

Самостійна робота  Тема. Методи дослідження як доказовий 

пізнавальний інструментарій оптимізації 

управлінських взаємин (5 балів). 

Проблема: самостійний пошук форм і засобів 

оптимізації управління поведінкою людини та 

груповою поведінкою 

Письмове завдання: підібрати комплекс 

галузевих методі,спрямованих на комплексне вивчення 

конкретної теми з психології управління. 

Пропоновані способи виконання 

завдання: таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

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

Проблема: узагальнена психологічна характеристика менеджера 

Письмове завдання: розробити «ідеальну модель менеджера» 

(структурна схема). 

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, 

малюнок, текстовий виклад.  

 

Кількість балів 5 5 

Види поточного 

контролю 

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

Кіль-сть балів за 

модуль   

76 74 

Модулі Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 

Назва модуля Психологія управління і повсякденна 

професійна діяльність (теоретико-практичний 

аспект: «Людина і управління поведінкою») 

Психологія управління і повсякденна професійна діяльність 

(теоретико-практичний аспект: «Людина і група») 

 

Кіль-сть балів за 

модуль   

79 75 

Теми  

лекцій 

 

Тема 9. Психоінформатика в управлінні та 

менеджменті (1 бал) 

Тема 10–11. Психологія управління поведінкою 

людини (1 бал) 

Тема 12. Психологія управління групою (1 бал). 

 

Кількість балів 2 11 



 

Теми семінарів 

 

 

Тема 1 (10). «Доказовість – недоказовість» 

використання соціотипів у психології управління 

(11 балів). 

Соціотип (історія виникнення; позитиви і 

негативи).  

Основні поняття теми: 1) людина, індивід, 

індивідуальність, особистість, темперамент, 

характер, здібності, емоції, вольові якості, 

мотивація, соціальні установки, активність 

особистості, інтереси, переконання, схильності, 

світогляд, ідеали, установки, стиль керівництва: 

авторитарний, демократичний, ліберальний, 

індивідуальний стиль діяльності, авторитет 

керівника, імідж; 2) професіоналізм, 

компетентність, професіоналізм діяльності, 

керівник, функції управління, функція планування, 

теорія рис (харизматична), ситуаційна теорія, 

синтетична концепція лідерства, інтелект, 

ініціативність, ділова активність, упевненість у 

собі. 

Тема 2 (11). Нейролінгвістичне програмування 

(технологї НЛП) (11 балів). 

Технологї НЛП: історія  створення; позитиви і 

негативи. 

Основні поняття теми: мішень впливу, 

рефреймінг, якоріння, переконання: модель, 

ефекти, протидія, техніки «прохань з підходом»). 

Тема 1 (12). Конфлікти у системі управління (детермінанти, засоби 

розв’язання) (11 балів). 

Основні поняття теми: конфлікт, стрес, план, прийняття 

рішень, емоційні чинники, мотивація, керівники з внутрішньою 

стратегією, керівники із зовнішньою стратегією, творча людина. 

Тема 2 (13). Психологічний супровід управлінських процесів (11 

балів).  

1, Вікова специфіка психологічного супроводу управлінських процесів. 

2. Соціально-психологічна специфіка психологічного супроводу 

управлінських процесів. 

Основні поняття теми: 1) соціальна група, формальні та 

неформальні групи, групова динаміка, закономірності групової 

динаміки, стадії групового розвитку, деструктивна соціальна роль, 

типи підлеглих; 2) групові норми, організація, соціальна організація, 

спільнота, синергія, фасилітація, індивідуально ціннісні орієнтації, 

ціннісно-орієнтаційна єдність колективу (ЦОЄ). 

 

Кількість балів 22 22 

Теми  

практичних робіт 

Комплексна практична робота 1–2 (7–8). 

Популярний і лідерський імідж. Імідж організації 

(прикладний аспект) (22 бали). 

Проблема: вплив іміджу на продуктивну 

діяльність. 

Письмове завдання: розробити структурно-

функціональну модель сприятливого іміджу 

управлінця або організації.  

Пропоновані смислові напрямки виконання 

завдання: 1) «кредо»; 2) режим дня; 3) взаємини у 

групі; 4) атракційність; 5) життєві перспективи. 

Пропоновані способи виконання завдання: 

таблиця, малюнок, текстовий виклад. 

Комплексна практична робота 1–2 (9–10). Механізми 

взаєморозуміння (ідентифікація, егоцентризм, емпатія, рефлексія, 

каузальна атрибуція, стереотипізація, ефект ореолу, новизна об’єкту та 

ін.): прикладний аспект(11 балів). 

Проблема: механізми взаєморозуміння і продуктивна діяльність. 

Письмове завдання: продемонструвати вплив механізмів 

взаєморозуміння на продуктивну діяльність управлінця або організації.  

Пропоновані смислові напрямки виконання завдання: 1) два-три 

механізми взаєморозуміння; 2) ситуація використання; 3) наслідки 

використання. 

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, малюнок, 

текстовий виклад. 

 

Кількість балів 22 22 

Самостійна робота  Тема. 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. 

Пропоновані способи виконання 

завдання: таблиця, малюнок, текстовий виклад.  

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

Проблема: мотивація персоналу до доброзичливих взаємин. 

Письмове завдання: розробити рекомендації для розвитку 

толерантних взаємин у групі (до 15 пунктів). 

Пропоновані способи виконання завдання: таблиця, 

малюнок, текстовий виклад.  

 

 

Кількість балів 5 5 



Види поточного 

контролю 

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

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 444 

Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 7,4 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен 



8. Рекомендовані джерела 
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