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1.  Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
07 Управління та 

адміністрування Нормативна 
 Напрям підготовки: 073 

Менеджмент «Управління 

навчальним закладом» 

Розділів – 2  Рік підготовки: 
1-й Загальна кількість 

годин – 120 Лекції 

18 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

Семінарські 

16 год. 

Лабораторні 
– год. 

Самостійна робота 

68 год. 

Консультації: 5 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

Сутність сучасного управління полягає у спрямуванні ділового, творчого, 

лідерського потенціалу людей на досягнення спільних цілей. Однією із 

найважливіших передумов цього є психологічні знання про специфіку, 

закономірності індивідуальної і групової життєдіяльності, впливу на неї. Цією 

теоретичною і прикладною проблематикою займається психологія управління, що 

продукує знання про психологічні основи, соціально-психологічну, соціокультурну, 

етнопсихологічну специфіку управлінської діяльності, чинники її ефективності, 

джерела керівництва і лідерства, причини конфліктів в управлінні, особливості і 

способи їх подолання, психологічні детермінанти діяльності керівників, стилів 

керівництва тощо. 

Мета курсу полягає у забезпеченні теоретичної підготовки магістрантів до 

практичної роботи, пов'язаної з управлінською діяльністю, сформувати у студентів 

стійкий інтерес до психологічної науки, допомогти їм усвідомити, що людині, яка 

обіймає управлінську посаду, необхідні глибокі психологічні знання. Адже сьогодні 

не можна не погодитись, що значення психологічного фактора в управлінні 

підсилюється, і його недооцінка призводить до деструктивних змін. 

Предмет психології управління зосереджується як на соціально-

психологічних особливостях діяльності керівника, який взаємодіє із соціальним 

оточенням, вивченні якостей керівника, що визначають ефективність його 

керівництва.  

Як навчальна дисципліна психологія управління покликана дати майбутнім 

спеціалістам уявлення про систему управління та її психологічні особливості. 

Оволодіння названим базовим курсом передбачає засвоєння теоретичних понять і 

положень психології управління, системи знань про сучасні тенденції в управлінні, 

про роль і місце людини в управлінській діяльності, про особливості використання 

методів психології управління в практичній діяльності керівників, про основні 

соціально-психологічні теорії управління та відмінності управлінських культур, про 

проблеми лідерства і керівництва, диференціально-психологічні аспекти діяльності 

керівників, про умови формування стилю управління керівника, про форми 

організації мотиваційного процесу та стратегії забезпечення керівником мотивації 

пошуки ефективних технологій навчання та розвиток творчих педагогічних 

діяльності працівників в організації, про психологічну характеристику групи як 

структурного елементу організації та умови її успішної діяльності. 

Опанування курсу психології управління сприяє формуванню у майбутніх 

спеціалістів вміння аналізувати і систематизувати прослуханий і прочитаний 

матеріал з психології управління; застосовувати принципи сучасного 

управлінського мислення до аналізу конкретних ситуацій в управлінні, 

суперечностей і проблем, що мають місце; виокремлювати психологічні 

особливості управлінської діяльності; орієнтуватися в науковій літературі з проблем 

психології управління; розробляти рекомендації щодо становлення і розвитку 

керівника; проводити психологічні та соціально-психологічні дослідження проблем 

розвитку особистості керівника. 

Успішне засвоєння матеріалу з психології управління є передумовою 

підвищення фахової культури керівника, що дасть йому можливість ефективно 



 

використовувати набуті психологічні знання при розв’язанні проблеми управління 

діяльністю організацією та її працівниками.  

Матеріал курсу побудований так, щоб студент міг не лише засвоювати 

основні теоретичні положення теми, але й оволодіти певними практичними 

вміннями та навичками. Крім того, вивчення даного курсу допоможе якісно 

підвищити рівень виконання магістерських робіт.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: про сучасні тенденції в управлінні, про роль і місце людини в 

управлінській діяльності, про теоретико-методологічні основи психології 

управління, основні поняття психології управління, міждисциплінарні зв’язки, 

історію становлення та розвитку психології управління, про особливості 

використання методів психології управління в практичній діяльності керівників, 

про основні соціально-психологічні теорії управління та відмінності управлінських 

культур, про проблеми лідерства і керівництва, диференціально-психологічні 

аспекти діяльності керівників, про умови формування стилю управління керівника, 

про наукові підходи до трактування природи конфліктів та технології регулювання 

конфліктів керівником, про психологічну характеристику організації в цілому та 

групи як структурного елементу організації та умови її успішної діяльності, про 

труднощі в управлінні трудовим колективом і шляхи їх подолання.  

уміти: аналізувати основні поняття та теоретичні положення психології 

управління, застосовувати принципи сучасного управлінського мислення до аналізу 

конкретних ситуацій в управлінні, суперечностей і проблем, що мають місце; 

виокремлювати психологічні особливості управлінської діяльності; орієнтуватися в 

науковій літературі з проблем психології управління; застосовувати методи 

психології управління в практичній діяльності, розробляти рекомендації щодо 

становлення і розвитку керівника; проводити психологічні та соціально-

психологічні дослідження проблем розвитку особистості керівника. 

Курс «Психологія управління» спрямований допомогти магістранту через 

пізнання психологічних особливостей управлінської діяльності визначити роль 

особистості керівника, вимоги до себе і рівень власної готовності відповідати цим 

вимогам. А також забезпечити оволодіння теоретичними знаннями з психології 

управління та сформувати відповідні уміння та навички, які знадобляться у 

подальшій професійній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів  згідно з ОПП 

мають бути сформовані такі компетентності: 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

ФК9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 

управління людьми; 

ФК10. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом. 

ФК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління. 

Спосіб навчання: аудиторні заняття. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи 

педагогіки, дидактика, управління педагогічними системами. 



 

Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття 

Методи і критерії оцінювання: 

Поточний контроль (80 %): усне опитування, реферати, контрольні та 

самостійні роботи, тестування 

Підсумковий контроль (20 %), екзамен): теоретичні питання 

Мова навчання: українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 

РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

Тема 1. Мотиви та цілі діяльності. Поняття мотивації й її ролі в управлінні. 

Види мотивації керівника при об’єктивно заданих цілях. Процесуально-змістовна 

мотивація. Чинники мотивації управлінської діяльності керівника. Форми 

організації мотиваційного процесу. Теорії мотивації праці.  

Тема 2. Діяльність та її структура. Сутність діяльності. Структура діяльності. 

Елементи діяльності. 

Тема 3. Орієнтована основа дій. Види дії. Дія і рух. Дія і навичка. 

Тема 4. Коригування цілей діяльності та її структури. Методи управління. 

Адміністративні методи. Економічні методи. Психологічні методи.  

 

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ 

 

Тема 5. Людський чинник та психологія управління. Темперамент 

особистості. Характер особистості. Роль особистості в психології управління. 

Тема 6. Психологія управління. Предмет, об’єкт і завдання психології 

управління. Структура, функції та поняттєвий апарат психології управління.  

Тема 7. Темперамент та акцентуація характеру. Поняття акцентуації. 

Класифікація акцентуації. Типологія акцентуації. 

Тема 8. Міжособистісні стосунки. Міжособистісні відносини в групі. Система 

взаємовідносин в групі. Лідерство в неформальних групах. Роль керівника в 

становленні міжособистісних відносин в колективі. 

Тема 9. Конфлікти в міжособистісних стосунках. Визначення поняття 

«конфлікт». Наукові підходи до трактування природи конфліктів. Визначення 



 

основних елементів конфлікту. Конфліктна ситуація. Функції конфліктів в 

організаціях. Особистісні передумови виникнення конфліктів в організаціях. 

Управління конфліктом. Зміст управління конфліктом. Технології регулювання 

конфліктів. Принципи подолання конфлікту. Методи розв’язання конфліктів.  

Тема 10. Інструменти психологічної взаємодії. Типологія стилів керівництва. 

Індивідуальні стилі керівництва. Деякі прийоми і принципи керівництва. Феномен 

керівництва.  

Тема 11. Психологічні аспекти управління трудовим колективом. 

Соціальна організація як об’єкт управління. Психологічна характеристика групи як 

структурного елементу. Стадії розвитку колективу організації. Колективні норми і 

цінності. Труднощі в управлінні трудовим колективом і шляхи їх подолання.  

Тема 12. Педагогічна психологія. Предмет, завдання, структура педагогічної 

психології. Основні теорії учіння. Загальний аналіз навчальної діяльності. 

 

 

 

 

4.  Структура навчальної дисципліни 

 



 

 

 

Розділи курсу, теми і плани занять 

Кількість годин 
усього лек

ції 
семі-

нари 
сам. 

роб. 
кон-

сул. 

Розділ 1 
2 

3 

4 

5 

6 

1. Основи діяльнісного підходу 

 
Тема 1. Мотиви та цілі діяльності. 

 

15,5 2 1 10 0,5 

Тема 2. Діяльність та її структура.  15,5 2 1 10 0,5 

Тема 3. Орієнтована основа дій. 

 

 

15,5 2 1 8 0,5 

Тема 4. Коригування цілей діяльності та її структури. 

 

15,5 2 1 8 0,5 

Усього годин  62 8 4 36 2 

Розділ 2 

2. Психологічні аспекти в управлінні НЗ 

Тема 5. Людський чинник та психологія управління. 

 

6,5 2  4 0,5 

Тема 6. Психологія управління. 

 

8,5 2 2 4 0,5 

Тема 7. Темперамент та акцентуація характеру. 

 

8,5 2 2 4 0,5 

Тема 8. Міжособистісні стосунки.  

 

6,5 2  4 0,5 

Тема 9. Конфлікти в міжособистісних стосунках. 

 

8,5 2 2 4  

Тема 10. Інструменти психологічної взаємодії. 

 

6,5  2 4 0,5 

Тема 11 Психологічні аспекти управління трудовим 

кколективом.  

 

6,5  2 4  

Тема 12 Педагогічна психологія.  

 

6,5 - 2 4 0,5 

Усього годин – модуль 2 58 10 12 32 3 

УСЬОГО 120 18 16 68 5 

  



 

5.   Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема: Мотиви та цілі діяльності. 1 

2 Тема: Діяльність та її структура. 1 

3 Тема: Орієнтована основа дій. 1 

4 Тема: Коригування цілей діяльності та її структури. 1 

5 Тема: Психологія управління. 2 

6 Тема: Темперамент та акцентуація характеру. 2 

7 Тема: Конфлікти в міжособистісних стосунках. 2 

8 Тема: Інструменти психологічної взаємодії. 2 

9 Тема: Психологічні аспекти управління трудовим колективом.  2 

10 

Тема: 
Педаг

огічна 

психо

логія. 

2  

 

 

6. Теми практичних занять 

Не передбачено навчальною програмою 

 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальною програмою 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема: Мотиви та цілі діяльності. 10 

2 Тема: Діяльність та її структура. 10 

3 Тема: Орієнтована основа дій. 8 

4 Тема: Коригування цілей діяльності та її структури. 8 

5 Тема: Психологія управління. 4 

6 Тема: Темперамент та акцентуація характеру. 4 

7 Тема: Конфлікти в міжособистісних стосунках. 4 

8 Тема: Інструменти психологічної взаємодії. 4 

9 Тема: Психологічні аспекти управління трудовим колективом.  4 

10 Тема: Педагогічна психологія. 4 



 

 Разом 68 

 

 

 
9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні творчі завдання – наукові реферати 

 

1. Психологічний аналіз управління. 

2. Внутрішня та зовнішня структури управління. 

3 . Психологічні основи гуманізації управління. 

4 . Основні завдання психології управління. 

5. Методи психології управління. 

6. Роль психологічної служби в оптимізації управління. 

7. Основні принципи взаємодії керівників і психологів. 

8. Зміст і структура психологічної готовності керівників до управління. 

9. Психологічні основи прийняття керівником управлінських рішень. 

10. Психологічні особливості індивідуальних і колегіальних форм 

прийняття управлінських рішень. 

11. Ефективність різних стилів керівництва. 

12. Індивідуальний стиль управлінської діяльності. 

13. Психологічний аналіз соціально-професійних ролей працівників організацій. 

14. Причини виникнення та умови подолання професійної деформації особистості. 

15. Роль мотивації працівників у забезпеченні ефективності управління.  

16. Характеристика основних потреб працівників. 

17. Основні стратегії забезпечення керівником позитивної мотивації діяльності працівників 

організацій. 

18. Поняття про психологічний клімат в організації та його структуру.  

19. Основні види психологічного клімату в організації. 

20. Шляхи формування сприятливого клімату в організації. 

21. Психологічний аналіз комунікації в організаціях. 

22. Психологічні особливості різних видів комунікацій в організації.  

23. Роль зовнішніх комунікацій у формуванні позитивного іміджу організації.  

24. Комунікативні бар’єри: причини виникнення та шляхи подолання. 

25. Психологічна характеристика основних видів конфлікту. 

26. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях. 

27. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів. 

28. Структура конфлікту. 



 

29. Умови попередження конфліктів в організації. 

30. Алгоритм розв’язання конфліктів. 

 

10. Методи навчання 

1. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності: а) методи передачі і 

сприйняття навчальної інформації: (словесні, наочні, практичні); б) методи логічної організації і 

керівної діяльності: (індуктивні, дедуктивні); в) методи забезпечення мисленнєвої діяльності: 

(репродуктивні і проблемно-пошукові); г) методи керованої і самокерованої навчально-

практичної діяльності. 

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: а) методи, 

спрямовані на формування інтересу до навчання: (пізнавальні ігри, дискусії та ін.); б) методи, 

спрямовані на розвиток відповідальності за навчання: (заохоч.,осуд та ін.)  

 

11. Методи контролю 

1) Метод спостережень викладача за роботою студентів під час аудиторних та 

позааудиторних занять; 2) Методи усної перевірки та контролю знань; 3) Метод письмових робіт; 

4) Метод практичних робіт; 5) Метод програмованого контролю – машинного і безмашинного. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Підсум-

ковий 

екзам. Блок 1-3  К/Р 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     

100 
 

100 
10 10 10 10 10 10 10 10   20 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми семінарів. 

Кількість балів, яку може отримати студент: 

Виконання завдань самостійної роботи – 4 бали (до кожного семінару – 8); 

Виконання завдань семінарських занять – 6 балів (8 занять); 

Виконання контрольної роботи (КР) – 20 балів.  

 

Максимальна кількість балів: 80 балів (48 за сем. та 32 за с/р) + 20 балів 

(КР) = 100 балів. 

 

За виконання завдань семінарських занять 

 

Бали Критерії  

6 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями.  

Відповідь на поставлені питання повна, насичена глибокими та 

розгорнутими судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 

послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 

викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 

переформатуванні запитання. 

У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 



 

4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій 

навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

2 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 

послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру.  

У відповідях відсутні посилання на фундаментальні дослідження з 

проблеми. 
Відповідь має формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. 

Студент використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації.  

У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

0 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності. 

Оперує лише загальними фразами. 

Відтворює лише окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає 

відповідь у формі висловлювання (судження).  

Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

За виконання завдань самостійної роботи 

 

Багаторічна викладацька практика, проведені дослідження та вивчення психолого-

педагогічної літератури дають можливість визначити схему критеріїв ефективності самостійної 

пізнавальної діяльності студентів: 1) володіння раціональними прийомами розумової діяльності; 

2) уміння співвіднести загальнотеоретичні положення з реальними подіями, явищами, процесами; 

3) поступова зміна мотивів пізнавальної діяльності (від репродуктивної до творчої або 

пізнавально-практичної); 4) здатність виокремлювати навчальну проблему та осмислити її; 

5) уміння знаходити способи розв’язання навчальних проблем. 

Ці критерії співвіднесені з відповідними рівнями, які характеризують різні аспекти 

самостійної пізнавальної діяльності студентів. Градація рівня здійснювалася за такою шкалою: 

розвинена високо – 4 бали, розвинена достатньо – 2 бала; розвинена посередньо – 1 бал, 

розвинена слабко – 0 балів. 

 

Бали Критерії 

 

 

Розвинена високо 

4 бали 

Уміє формулювати проблему в процесі навчання. Може 
самостійно вирішувати навчальні завдання підвищеної 
складності, здійснювати самоконтроль. Здатний самостійно 
передбачати наслідки з ряду причин. Набуті знання, вміння та 
навички впевнено застосовує на практиці. Має стійкий інтерес 
до навчання, виявляє зацікавленість, допитливість, ініціативу. 

 

 

Розвинена достатньо 

2 бала 

Бачить проблему в процесі навчання. Може самостійно 
вирішувати типові навчальні завдання, при цьому здійснюючи 
самоконтроль. Здатний самостійно передбачати наслідки з 
ряду причин, але не завжди. Набуті знання, вміння та навички 
послідовно застосовує на практиці. Має інтерес до навчання, 
виявляє зацікавленість,  ініціативу, але не завжди 

 

 

Розвинена 

посередньо 

1 бал 

Уміє самостійно розв’язувати нескладні навчальні проблеми. 
Володіє способами самостійного здобуття знань, але робить це 
безсистемно. Виявляє епізодичну активність. Переважає 
репродуктивна діяльність. Активність однаковою мірою 
поєднується з пасивністю. Активність і самостійність залежать 
від настрою і зацікавленості. 

 

 

Розвинена слабко 

0 бала 

Розв’язує навчальні проблеми за допомогою викладача або 
товаришів. Виявляє негативне ставлення до самостійної 
пізнавальної діяльності в навчальному процесі. Переважає 
діяльність за зразком. Активність викликається під впливом 
категоричної вимоги. Є прояви негативізму, апатії. Переважає 
буденний рівень мислення і знань, уміння і навички носять 
фрагментарний характер. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій (електронний варіант). 

2. Інформаційні матеріали щодо підготовки до семінарських занять (роздатковий 

матеріал). 

3. Вимоги до написання, оформлення та оцінки індивідуальних творчих завдань – 

конспектів першоджерел. 

4. Перелік тем та питань, що винесені для самостійного опрацювання студентами. 

5. Перелік питань, що виносяться на написання модульної контрольної роботи. 

6. Перелік питань, що виносяться для складання екзамену з курсу, що вивчається. 
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