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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

Силабус курсу 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 

Обсяг 3 кредитів  (90) 
Семестр, рік 
навчання 

2 семестр 4  рік навчання 

Дні, час, місце ________________________ 
Платформа googl meet, zoom 

Викладач (-і) Медянова Олена 
Контактний телефон +38050 333 43 63
Е-mail ev_medyanova@onu.edu.ua 
Робоче місце кафедра соціальної психології 
Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 13-14 

Платформа zoom 
Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 
дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологія управління» вивчає  
психологічні закономірності управлінської діяльності, тобто вплив 
психології окремої людини та групи на процес  управління і, 
навпаки, вплив управлінських відносин на психологію  окремої 
людини та групи  

Місце дисципліни  в 
освітній програмі: 

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета  курсу. Мета курсу - формування у  студентів теоретичних гнань та 
практичних навічок  професійного вирішення психологічних 
проблем управління; формування  загальнокультурних і 
професійних компетентностей, у т.р. здатність  використовувати в 
управлінні персоналом базові знання з області теорії та 
методології дисципліни. 

Завдання дисципліни: - формування систематичних знань про психологічні основи
управлінської діяльності;
- ознайомлення з сучасним станом психології управління, з
вітчизняними і  зарубіжними теоріями і концепціями;
- розвиток у студентів здібностей здійснювати самостійну аналітичну 
та  науково-дослідну роботу в області психології управління;
- оволодіння студентами практичними методами та методиками
психології  управління.

Компетентності ЗК2. Знання та розуміння предметної області та  розуміння 
професійної діяльності.   
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.   
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки,  діяльності та 
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вчинків.  
СК.13. Здатність визначати й пояснювати пси 
хологічні  механізми формування, функціонування та розвитку  
психічних явищ, процесів, властивостей,  виокремлювати причини 
та фактори, що  диференціюють характер їх індивідуального  
функціонування та розвитку.  

Очікувані результати ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 
психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання   
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування  психічних явищ в контексті професійних 
завдань   
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 
використанням  інформаційно-комунікаційних технологій, для 
вирішення професійних  завдань.   
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний 
психодіагностичний  інструментарій (тести, опитувальники, 
проективні методики тощо)  психологічного дослідження та 
технології психологічної допомоги. 
ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з  
урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей 
клієнта,  забезпечувати ефективність власних дій.   
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно  ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові  відмінності.   
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,  
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у 
професійній та  громадській діяльності.   
ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я 
(власного й  оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 
супервізії.  

ОПИС КУРСУ 
Форми і методи 
навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (__20___ год.) та практичних 
(_20___год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_50_ 
год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються 
наступні методи 
навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія;
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація;
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей:
виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака»,
підготовка і здійснення виступів перед аудиторією.
Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною
літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату,
підготовку презентацій та практичних завдань.

Зміст навчальної 
дисципліни  

Змістовний модуль 1. Психологія управління як наукова дисципліна. 
Розвиток та сучасний стан психології управління, 
характеристика  індивідуальних процесів.  



3 

Тема 1. Введення в дисципліну.  
Тема 2. Управлінська діяльність як предмет психологічного  аналізу.  
Тема 3. Особистість підлеглого.  
Тема 4. Психологічні механізми прийняття рішень в управлінській  
діяльності. 
Тема 5. Психологічні особливості особистості керівника.  
Змістовний модуль 2. Групова психологія управління та  
самоменеджмент.  
Тема 6. Психологічний вплив в управлінській діяльності 
Тема 7. Психологія ділового спілкування в діяльності керівника   
Тема 8. Психологія управління груповими процесами.  
Тема 9. Психологія управління конфліктними ситуаціями.   
Тема 10. Самоменеджмент.  

Перелік  
рекомендованої 
літератури 

1. Бакаленко О. А. Психологія управління: навч. посібник
Харків: ХНУРЕ,
2020.  120 с.
2. Жавнерчик О.В.  Психологія управління: Конспект лекцій. Одеса:
ОДЕКУ, 2020. 161с.
3. Кісіль З. Р., Швець Д. В. Психологія управління : навчальний
посібник. Університетська книга, 2022. 648 с.
4. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління . К. : Академвидав,
2003.  568 с.
5. Прищак М. Д. Психологія управління в організації : навчальний
посібник. [2-ге вид., перероб. і доп.].   Вінниця, 2016. 150 с.
6. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч.
посіб. / За заг. ред.. М.В. Артюшиної.  К.: КНЕУ, 2008. 336 с.
7. Соловйов В. Ф. Психологія управління: навчально-методичний
комплекс. Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2014.  60 с.
8. Угрін О. Г. Психологія управління: практичний посібник .   Львів:
ЛьвДУВС, 2017.  164 с.
9. Фесенко Г. Г. Психологія управління та конфліктологія: Конспект
лекцій  (для студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і
ресторанна  справа») . Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.  О. М.
Бекетова.  Х. : ХНУМГ, 2013.  132 с.
10. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. Психологія
управління. Підручник. 3-тє вид. перероб. та доп.  К.: Центр  учбової
літератури, 2011.  664 с.
11. Цимбалюк І.М. Психологія управління.  К.: Професіонал, 2008.
623 с.
12. Щебликіна, Д. В. Грибова ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана
Хмельницького.  Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міськ. друк.,
2015.  479 с.

ОЦІНЮВАННЯ 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях;
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях;
- відпрацювання практичних навичок;
- оцінювання виконання самостійної роботи;
Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи



4 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів 
за результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  
Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 
результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 
Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він повинен 
виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну кількість 
залікових балів із дисципліни. 
Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, проте хоче 
поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з 
урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни. 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 
Метод Форма Бали максимум 
Усний контроль опитування 2 бали 20 
Практичний контроль Робота на 

практичних заняттях 
3 бали 30 

Індивідуальне самостійне завдання Реферат, 
Презентація, 
Практичне завдання 

10 балів 10 

Підсумковий контроль (Іспит) 40 
Загальні  бали 100 

Самостійна робота здобувачів. 
форми методи контролю строки здачі завдань 
Підготовка презентації Презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 
обговорює з викладачем. 

Складання реферату Реферат 

Виконання 
практичного завдання 

Звіт 

Критерії оцінювання самостійної 
Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь 
відповідно змісту навчального матеріалу та 
супроводити її оригінальним візуальним 
представленням. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні цитування 
й посилань на джерела; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Практичне  завдання 4 Самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

ПОЛІТИКА  КУРСУ 
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Політика щодо дедлайнів 
та перескладання 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання іспит можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 
академічної 
доброчесності:  

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf. 
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 
відвідування та запізнень: 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 
в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 
взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
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