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 ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»  

Херсонський інститут 

Кафедра фундаментальних дисциплін 
 

Назва дисципліни Психологія управління 

Викладач (-і) Бовдир Олена Сергіївна 

Портфоліо  

викладача (-ів) 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-

kafedry 

 

Контактний тел. +38(050)637-60-09 

E-mail: alena20061977@ukr.net 

Сторінка 

дисципліни на сайті  

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-

dyscyplin/profiljujuchi-predmety 

 

Консультації вівторок, 2 години, 13.10-14.30, ауд.204 

Коротка анотація до дисципліни. Цей курс навчить  концептуалізувати, розробляти та 

впроваджувати пізнання психологічних особливостей суб’єктів управління, формування 

потреби у розвитку якостей керівника, формування вміння застосовувати методи управління 

людськими ресурсами, розуміти сутності психологічних механізмів прийняття рішень, групової 

динаміки, форми ефективного здобуття і застосування управлінських умінь та навичок. 

Виховання поваги до особистості; формування духовної основи і мудрості життя; виховання 

громадських якостей, вимогливості до себе й відповідальності; формування психологічної 

культури; посилення моральних засад встановлення міжособистісних взаємин. 

Мета: розкрити соціально-психологічні закономірності процесу управління, сформувати у 

студентів компетентності, необхідні для розробки та реалізації управлінсько-психологічного 

світогляду, розвиток управлінського мислення; розвиток творчого потенціалу майбутніх 

психологів; розвиток комунікативних навичок.  

Завдання: розуміти мету, цілі та особливості підготовки формулювати власні обґрунтовані 

судження; давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. Самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами;  використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин; володіти базовими 

навичками комунікації професійного та суспільного контексту; належно використовувати 

статичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності; працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи; 

усвідомлювати морально-етичну складову, роль і місце академічної доброчесності в системі 

вищої освіти і наукової діяльності. 

Формат курсу: очний (offline) 
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Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

Табл.1 

Компетентність Ступінь 

сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

ЗК 2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

Частково. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ЗК 4. Здатність мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети, бути 

лідером культурного світогляду, 

професійної етики. 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів) 

ФК-8 Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків  

Частково. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ФК9. Здатність формувати 

лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми 

Частково. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ФК10. Здатність використовувати 

психологічні технології роботи з 

персоналом 

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ФК11. Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління. 

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ПРН 15. Відповідально ставитися 

до професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації), 

підсумкове (у формі 

оцінювання тексту доповіді, 

усного виступу-презентації) 

ПРН 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

 

Підсумкове (залік у формі 

оцінювання тексту наукового 

проєкту і усного виступу-

презентації) 

Тривалість курсу. 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 40 години аудиторної роботи; 80 годин 

– самостійної роботи, залік. 

Статус дисципліни: вибіркова 

Пререквізити: дисципліна «Психологія управління» тісно пов’язана з теоретичними і 

практичними проблемами психології:  конфліктологія, філософія, правознавство, історія, 

соціологія. 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та комп'ютер 

для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету. 

 Політика курсу:  

- працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

- виконання завдань у встановлений термін.  
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- відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та консультацій 

викладача.  

- дотримання академічної доброчесності (Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента - відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування є підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату). 

- презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

- література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у свою чергу, 

складається з лекційної та семінарської/практичної частин: 

- Змістовий модуль 1 «Загальні проблеми психології управління в організації» (лекційні 

теми 1-7; семінарські теми 2,3,4); 

- Змістовий модуль 2 «Психологічні особливості управлінської діяльності» (лекційні 

теми 8-13; семінарські теми 5,6,7,8); 

 Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття, 

консультації.  

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання форм і методів навчання: 

лекції-дискусії, лекції-аналіз конкретної ситуації.  

Лекція-дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини 

шляхом зіставлення різних думок, спосіб організації спільної діяльності з метою інтенсифікації 

процесу ухвалення рішення в групі. 

Лекція-аналіз конкретної ситуації нагадує лекцію-дискусію: на обговорення викладач 

виносить не питання, а конкретну ситуацію (т. зв. мікроситуації, які демонструються аудиторії 

усно або у вигляді відео-запису тощо). Викладач активізує діалог за допомогою спеціально 

спрямованих запитань, підказок, зіставленням різних поглядів, а іноді й їх зіткненням.  

Семінарські/практичні заняття присвячуються виконанню кейсів, розгляду конкретних 

ситуацій, роботі в командах (малих групах) з презентацією результатів (у тому числі із 

застосуванням рольових ігор з демонстрацією набутих навичок). 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте з 

доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюєте 

поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі проекти:  

- виступ за темою індивідуального завдання-кейса у формі презентації (критерії 

оцінювання див.: Робоча навчальна програма дисципліни).  

- виступ-інформування за темами семінарських занять; 

- семінар з індивідуальною та груповою роботою; 

- семінар у формі дебатів. 

Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). 
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Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 7 7 6 6 

Робота на семінарському занятті 5 3 15 4 20 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 21 1 21 1 21 

Разом  48                        52 

Максимальна кількість балів:                                                              100 

100:100=1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1 = загальна кількість балів. 

 

 

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих 

публікацій (наукові праці, статті у періодичних виданнях, документи, офіційні звіти, 

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання. 
Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських 

заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під час 

поточного контролю оцінюються такі компоненти:  
- повнота відповіді – 2 бали;  

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми 

(питання) – 2 балів;  

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 1 бали. 

Максимальна кількість балів - 5 балів. 
Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів 

і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі презентації за 

тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового модуля (5 хв. зі 

слайдами). Тематика завдань вибирається студентом у прив’язці до теми наукових тезі в 

кінцевому випадку має слугувати розширенню знань, навиків та можливостей, необхідних для 

написання випускної роботи. Під час рубіжного (модульного) контролю оцінюються такі 

компоненти:  

- слайди до презентації – 5 балів 

- повнота розкриття теми, висвітлення сучасної проблематики, аналіз різних 

концепцій, підходів, ідей – 6 балів 

- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 5 балів 

- самостійність та креативність – 5 балів 

Максимальна кількість балів - 21 балів. 

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Залік. Студенти готують текст наукового проекту та усну мультимедійну презентацію. 

Тематика проектів має відображати проблематику у наукових роботах студентів (тези, статті).  
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Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (див.: 

Робоча навчальна програма дисципліни https://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/library/pidruchniki/psihologiya/psihologiya_upravlinnya-3.html  ). 

Шкала відповідності оцінок 

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  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 
FX 

незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 Рекомендовані джерела (література): 

 Основна (базова): 

1. Бондаренко В.В. Психологія управління: Підручник. – Харків:. Вид-во ХНАДУ, 2020. – 424 с. 

2. Прищак, М. Д. П77 Психологія управління в організації : навчальний посібник / М. Д. 

Прищак, О. Й. Лесько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. Вінниця, 2016. – 150 с. 

3. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. Психологія управління. Підручник. 3-

тє вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 664 с. 

Додаткова: 

1. Кукуленко-Лукянець І.В. Психологія управління: навчально-методичний посібник. Черкаси: 

ЧНУ імені Богдана Хмельницького,2012.-140с. 

2. Максименко С. Д. Психологія управління : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2013. 271 с. 
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Психологія управління» 

 

Разом: 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 40 години аудиторної роботи; 80 годин – самостійної роботи, залік. 

 
Кількість балів 

за семестр 
100 балів 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва модуля Загальні проблеми психології управління в організації (48) Психологічні особливості управлінської діяльності (52) 

Лекції 1 (1 бал) 2-3 (2 бал) 4 -5 (2 бал) 6-7 (2 бал) 

 

8-9 (2 бал) 

 

10 -11 (2 бал) 

 
 

 12 (1 бал) 

 
 

 

13 (1 бал) 

 Теми лекцій Поняття про 
психологію 

управління. 

Методи психології 
управління та 

зв’язок з іншими 

науками 

Соціально-
психологічні 

характеристики 

організації 

Проблеми 
ефективності 

міжособистісного 

спілкування в 

організації 

Психологічні 
основи 

управлінських 

впливів 

Проблема 
стилю 

керівництва в 

психології 

управління 

Психологічні 
основи 

добору 

кадрів 

Основи 
психолого-

управлінського 

консультування 

Семінарські і 

практичні 

заняття 

 1 (5 бал) 2 (5 бал) 3 (5 бал) 

 

4 (5 бал) 

 

5 (5 бал) 

 

6 (5 бал) 

 

7 (5 бал) 

 

Теми  

семінарських  

занять 

 Методи психології 

управління та 

зв’язок з іншими 

науками 

Соціально-

психологічні 

характеристики 

організації 

Проблеми 

ефективності 

міжособистісного 

спілкування в 

організації 

Психологічні 

основи 

управлінських 

впливів 

Проблема 

стилю 

керівництва в 

психології 

управління 

Психологічні 

основи 

добору 

кадрів 

Основи 

психолого-

управлінського 

консультування 

Самостійна 

робота 

1 (5 балів) 

 

1 (5 балів) 

 

Поточний 
контроль 

модульна контрольна робота №1 
(21  бал) 

модульна контрольна робота №2 
 (21 бал) 

 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

ІНДЗ  

Підсумковий 

контроль 
Розрахунковий коефіцієнт: 1 

 

 

 


	Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

