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Цілі навчальної дисципліни 

Розуміння предметної області курсу «Психологія управління» та ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

психологічними особливостями процесу управління, висвітлення важливості закономірностей соціальної 
взаємодії в організації та вивчення застосування методів психологічного дослідження в процесі планування 

і управління професійної кар’єри. 

Загальні компетентності: 
-ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

-ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікативних технологій. 

ЗК09 Здатність цінувати та поважати різноманітності та мультикультурності.  

Фахові компетентності спеціальні: 

ФК11. Здатність усвідомлювати межи своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики. 

-ФК13. Здатність до міжособистісного спілкування та роботи у команді у процесі професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
ПР01. Здатність визначити, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР02. Здатність демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті професійних знань.  

ПР04. Здатність здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань в т. ч. з 

використанням інформаційно-комутативних технологій. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та 
індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій. 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та 

компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Психологія управління» значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: «Соціальна психологія», 
«Психологія особистості», ««Психологія праці», «Економічна психологія», «Інженерна психологія».  

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня мотивація здобувачів 

вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, залучення до наукової діяльності,  які 



визначають спрямованість, інтенсивність навчання і сприяють проявам творчих здібностей та креативності 

здобувачів вищої освіти, розуміння значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити 
авторитет серед товаришів і викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів вищої освіти, 

вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і відстоювати свою точку зору, а 
також прислуховуватися до думки товаришів, культури ведення діалогу, відповідальності за результати 

своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних занять (лекційних 

та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної дисципліни протягом семестру; роботу 
над окремими темами навчальних дисциплін, які винесені на самостійне опрацювання; підготовку до всіх 

видів контролю (поточного, підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у 

науковій і науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, 
семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль № 1 

Психологічна структура управлінської діяльності 

1.1. Теоретичні основи психології управління 

Предмет, об’єкт і завдання психології управління. Джерела виникнення психології управління. Науково-
методологічні підходи у галузі управління. Структура, функції та основні категорії психології управління. 

Організаційна психологія як сполучна ланка між фундаментальним знанням і фактичною управлінською 

діяльністю. Методологія і методи психології управління. Місце психології управління серед інших 
психологічних дисциплін 

1.2. Наукова проблематика особистості в організації 

Соціальна позиція та роль особистості в організації. II концепція «діючої особистості». Роль соціальної 

позиції працівника як сукупність професійно-кваліфікаційних компетентностей. Поняття «позиція 
особистості» (А. Адлер, Ф. Якубчак, І. Кон, В. Мясіщев,  Л. Божович та ін.). Соціальне значення 

особистості в організації. Функціональна роль особистості в колективі. Самооцінка та рівень домагань 

особистості в управлінських відносинах. Зміст соціальних норм поведінки особистості як об’єкта 
управління 

1.3. Психологія управлінської діяльності: лідерство і керівництво в організації 

Психологічні особливості управлінської діяльності. Об’єкт та суб’єкт управління. Соціально-психологічні 
феномени в системі управлінських відносин. Управління, влада та вплив. Види влади. Джерела влади. 

Ефективність управління. Основні функції управлінської діяльності. Лідерство і керівництво в організації. 

Керівник як суб’єкт управління. Типологія стилів керівництва. Індивідуальні стилі керівництва. Типи 

керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків. Якості і риси керівника, що досягає успіху. Причини 
неуспішного керівництва 

1.4. Науково-психологічні підходи в дослідженні системи управління 

Теорія «рис лідерства» в управлінні. Теорія функцій лідера. Концепція лідерства. Ситуаційна теорія 
лідерства Ф. Фідлера. Головні положення «ситуаційної теорії» П. Херсі. Кількісна оцінка стилю 

керівництва К. Вернера 

1.5. Психологічні аспекти групової динаміки як основи формування колективу організації 

Згуртованість колективу: сутність, стадії. Психологічна сумісність працівників в системі управління. 
Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкту управління. Фактори впливу на ефективність 

управління груповим колективом. Групова компетентність 

 
Змістовий модуль № 2 

Організаційно-психологічні процеси в управлінні 

2.1. Організація в системі управління як соціотехнічної системи 
Поняття організації. Розвиток організацій та їх загальні характеристики. Організаційне оточення. 

Формування організації. Структура організації. Функціонування організації: диференціація та інтеграція. 

Ключові елементи організації (Г. Мінцберг). Психологічна характеристика групи як структурного елементу 

організації. Міжгрупові проблеми в організаціях. Прояви внутрішньогрупового фаворитизму і аутгрупової 
дискримінації в організації. 

2.2. Загальна характеристика роботи та робочого середовища 

Персональний розвиток в організації. Поведінка людини в організації. Посадова модель поведінки. 
Проблеми та способи встановлення взаємодії людини та організації. Професійний стрес: види та причини 

його виникнення і протікання. Методика подолання та уникнення стресу. Задоволеність роботою і 

організаційна поведінка 



2.3. Планування кар’єри та управління 

Поняття та значення планування кар’єри (суть професійної ). Детермінанти та види професійної кар’єри. 
Професійна кар’єра та її етапи розвитку на ті життєвого циклу людини (проблеми окремих етапів 

професійної кар’єри). Індивідуальне планування кар’єри та проблема пристосування та не пристосування до 

робочого процесу. Фази планування кар’єри. Управління кар’єрою у розрізі традиційного та сучасного 
підходів. Стратегії кар’єрного розвитку. Способи впливу на професійну кар’єру. Діагностика професійного 

потенціалу (тести Е. Шейна, Дж. Голланда) 

2.4. Психологічні основи мотивації та задоволеність працею 

Теоретичні аспекти питання мотивації. Психологічна структура мотивації. Теорії мотивації. Змістовні 
(диспозиційні) теорії. Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації. Модель процесу мотивації. Мотиваційна 

структура у сфері управління. Групи мотивів в управлінській діяльності (О. І. Лупенко). Поняття 

«мотиваційного клімату» в управлінні. Задоволеність роботою і поведінка в організації. Ставлення до праці. 
Системи стимулювання працівників. Ефективність праці і трудова мотивація 

2.5. Психологія організаційної культури 

Визначення організаційної культури, її функції, ознаки і типи. Поняття «організаційний клімат». 

Організаційна (корпоративна) культура. Елементи та рівні організаційної культури. Ключові 
характеристики організаційної культури (С. Робіне). Суб’єктивні та об’єктивні елементи організаційної 

культури. Культурологічне лідерство. Теоретичні підходи та методи оцінки корпоративної культури. 

Етнографічний підхід. Поняття організаційної культури. Зміст організаційної культури (сукупність базових 
цінностей, вірувань, символів, зразків поведінки). Структура організаційної культури. Типи організаційної 

культури (Deal T. E., Kennedy A .A., 1982, Л. Костянтин). Елементи організаційної культури. Девізи, 

салогани, символи. Міфи, легенди, герої. Ритуали, традиції, PR-заходи. Зовнішній та внутрішній рівні 
організаційної культури. Корпоративні цінності та норми. Розвиток неформального спілкування в 

організації 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна: 

1. Алєксєєва С. В. Планування й розвиток професійної кар’єри учнівської молодді у системі професійно-

технічної освіти: навчальний посібник / С. В. Алєксєєва, Л. М. Єршова. – Житомир: «Полісся», 2018. – 
186 с. 

2. Бутко М. П. Економічна психологія: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. / М. П. Бутко, 

А. П. Неживенко, – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 232 с. 
3. Балабанова Л. В. Організація праці менеджера: підручник. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак– Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2008. – 480 с. 

4. Кулініч І. О. Психологія управління: навч. посіб. / І. О. Кулініч. — К.: Знання, 2008. — 292 с. 

5. Матушкіна М. В. Організаційна поведінка: навч. посібник для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальності «Менеджмент організацій» / М. В. Матушкіна. – Старобільськ, 2016. – 200 с. 

6. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації: навч. посібник. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - 

Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – 528 с. 
7. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: навчальний посібник. / Л. І. Скібіцька. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 192 с. 

8. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с. 

Додаткова: 
1. Богдан Н. Н. Технология карьеры: учеб. пособие / Н. Н. Богдан, Е. А. Могилевкин. – Владивосток: Изд-

во ВГУЭС, – 2003. – 156 с. 

2. Гуменюк Л. Й. Соціальна конфліктологія: підручник. / Л. Й. Гуменюк. – Львів: Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 2015. – 564 с. 

3. Геберт Д., Розенштиль Л. Организационная психология. Человек и организация: навч. посібник. 

Д. Геберт, Л. Розентштиль. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – 624 с. 
4. Лукашевич М. П. Соціологія праці: підручник. / М. П. Лукашевич. — К.: Либідь, 2004. — 440 с. 

5. Мюллер А. П., Кизер А. Организационная коммуникация. / А. П. Мюллер. – Харьков, 2005. – 438 с. 

6. Савченко В. А. Розвиток персоналу: Підручник / В. А. Савченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 

2015. – 505 с. 
7. Суходольський Г. В. Организационная психология / под ред. Г. В. Суходольского. – Харьков: 

Издательство «Гуманитарный Центр», 2004. – 256 с. 

8. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. - 168 с. 

Посилання на сайти: 

1. www.nbuv.gov.ua. 



2. catalogue.nplu.org. 

3. http://psychology.net.ru/. 
4. http://www.libr.rv.ua. 

5. http://www.psy.msu.ru. 

http://psylib.kiev.ua/. 
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи у мережі Інтернет 

(комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для оперативної комунікації. У 
міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної техніки та оргтехніки для виконання 

завдань самостійної роботи. Прикладне програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для 
створення документів; Microsoft EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення 

презентацій (Microsoft Pover Point). 
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компетентності 
(згідно OПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва програмного результату 

навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК2 

Здатність 
застосовувати 

знання у 

практичних 
ситуаціях 

професійної 

діяльності 

ПРН11 

Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з 
урахуванням специфіки запиту 

та індивідуальних особливостей 

клієнта, встановлювати 
ефективність власних дій 

МН4 

МН1 
МН2 

МО6 

МО5 
МОЗ 

ЗК04 

Навички 
використання 

інформаційних і 

комунікативних 
технологій 

ПРН01 

Здатність визначити, аналізувати 
та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи 
їх розв’язання 

МН4 

МН5 
МН6 

МН7 

МО4 
МО7 

МО8 

МО9 
MO10 

ЗК09 

Здатність цінувати 
та поважати 

різноманітності та 

мультикультурності 

ПРН02 

Здатність демонструвати 

розуміння закономірностей та 

особливостей розвитку і 
функціонування психічних явищ 

в контексті професійних знань 

МН1 
MH3 

МН4 

МН6 

МН6 
МО2 

МОЗ 

МО6 

ФК11 

Здатність 
усвідомлювати 

межи своєї 

компетентності та 
дотримуватися 

норм професійної 

етики 

ПPH01 

Здатність визначити, аналізувати 

та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні 
проблеми та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

МН1 
МН2 

МН4 

МН6 

МОЗ 
МО4 

МО5 

МО7 

ФК13 

Здатність до 

міжособистісного 

спілкування та 
роботи у команді у 

процесі професійної 

діяльності 

ПР04 

Здатність здійснювати пошук 

інформації з різних джерел для 

вирішення професійних завдань 
в т. ч. з використанням 

інформаційно-комутативних 

технологій 

МН2 
MH3 

МН4 

МН5 
МН6 

МО4 

МО5 
МО7 

МО 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 — словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); МН2 практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття); MH3 наочний метод (метод ілюстрацій i метод демонстрацій); 

МН4 — робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 



МН5 — відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 

навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-оріентовані тощо); 
МН6 —самостійна робота (розв’язання завдань); МН7 — індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
МО1 — екзамени; 

МО2 — усне a6o письмове опитування МОЗ - колоквіум, 

МО4 — тестування; 

МО5 — командні проекти; 
МО6 — реферати, ece; 

МО7 — презентації результатів виконаних завдань та досліджень; МО8 — презентації та виступи на 

наукових заходах; 
МО—9 захист лабораторних  i практичних робіт; 

MO10 —залік. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Психологія управління» 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

ІН
Д

З
 

П
ід

су
м

к
о

в
е 

те
ст

у
в
ан

н
я
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

Модульний контроль 

- 15 
Модульний контроль - 15 10 15 

 

Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, загальну суму балів 
за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про оцінювання знань 

i умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 
 

Суми 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

О
ц

ін
к

а
 в

 

Є
К

Т
С

 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 
Рівень 

компетентності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті 
знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні 

здібності 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним 

матеріалу, застосовує його на 

практиці, вільно розв'язує 

Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 

добре 



вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 

під керівництвом викладача, 

загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 

контролювати власну 

діяльність; виправляти 

помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи 

для підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння 

основних положень, за 
допомогою викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивний) 

задовільно 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, 

значну частину його 

відтворює на 
репродуктивному рівні 

35-59 FХ 

незадовільно 

з 

можливістю 
повторного 

складання 

семестровог
о контролю 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального 

матеріалу 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язкови
м повторним 

вивченням 

залікового 
кредиту 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, 

елементів, об'єктів 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни е сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня 

засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); 
оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за 

ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо.  

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під час 
складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком екзаменаційної ceciï. Залік 

виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по завершенню вивчення 

навчальної дисципліни. 

 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та адміністрація діють 

відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про академічну 



доброчесність, Положення про оцінювання знань i умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, 

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 
Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів вищої 

освіти на заняттях, доводить до ïx відома методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час практичного заняття; 
(не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання i т. ін. 

 

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну a6o індивідуальну роботу повинен дотримуватись політики 

доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує 

незадовільну оцінку i повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 


