
ПЕРЕДМОВА 
Навчальна  дисципліна  «Психологія  управління»  відноситься  до  навчальних

дисциплін циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)
зі спеціальності 053 «Психологія»

Мета  навчальної  дисципліни: розкрити  психологічні  особливості  процесу
управління,  показати  закономірності  соціальної  взаємодії  в  організації,  навчити
застосовувати методи психологічного дослідження в роботі з персоналом.

Завдання  навчальної  дисципліни: ознайомити  з  теоретичними  підходами,
експериментальними  та  прикладними  дослідженнями  в  галузі  психології  управління.
Оволодіти методами психодіагностики в роботі з персоналом організації.  Засвоїти основні
психологічні закономірності управлінської діяльності, лідерства та керівництва. Навчитись
діагностувати поведінку працівників в організації. Засвоїти основні методи саморегуляції в
роботі керівників.  Оволодіти технологією формування організаційної  культури. Оволодіти
навичками постановки і вирішення дослідницьких завдань в галузі психології управління.

Об’єкт навчальної дисципліни - психологія управління.
Предмет  вивчення  навчальної  дисципліни -  теоретичні  засади  та  практичні

рекомендацій з психології управління. 
Після  вивчення  курсу  «Психологія  управління»  (шифр  компоненти  освітньої

програми на базі повної загальної середньої освіти – ОК 29) здобувачі вищої освіти повинні
володіти такими компетентностями: 

    Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):

   СК 3.  Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;
    СК 8.  Здатність  організовувати  та  надавати  психологічну допомогу (індивідуальну та

групову).
Після  вивчення  курсу  «Психологія  управління»  (шифр  компоненти  освітньої

програми на базі ОКР молодший спеціаліст,  молодший бакалавр - ОК 9) здобувачі вищої
освіти повинні володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК 3.  Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;

 СК6.  Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне
дослідження.

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати
аргументовані висновки та рекомендації

Методи  та  форми  навчання:  теоретичного  та  емпіричного  дослідження,  аналізу
даних,  технології  психологічної  допомоги;   аналізу  й  конспектування  першоджерел,
розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  складання  психологічних  характеристик,
власних  проектів,   методики  досліджень  та  інтерпретації  отриманих  даних;  лекційні,
семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. Метою  поточного
контролю є перевірка  у студентів  рівня набутих знань та  умінь на лекціях,  семінарських
заняттях  та  шляхом  самостійного  вивчення  програмного  матеріалу.  Поточний  контроль
здійснюється  персоніфікованим  оцінюванням  роботи  кожного  студента.  Структура
поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної  форм  навчання.  Формою
підсумкового контролю знань є екзамен.

 



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми
професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053  «Психологія» «Психологія  управління»  (для  здобувачів  вищої  освіти  першого
бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої
програми – ОК 29) базується на результатах навчання,  визначених освітньо-професійною
програмою, зокрема: 

ПРН11. Складати  та  реалізовувати  план  консультативного  процесу  з  урахуванням
специфіки  запиту  та  індивідуальних  особливостей  клієнта,  забезпечувати  ефективність
власних дій.

ПРН 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися
до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПРН 14.  Ефективно  виконувати  різні  ролі  у  команді  у  процесі  вирішення  фахових
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПРН 15.  Відповідально  ставитися  до професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.

ПРН 18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.

        «Юридична психологія» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня на
основі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за  спорідненою  (або  іншими)
спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми – ОК 9), базується на результатах
навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:

ПРН 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних
явищ в контексті професійних завдань.

ПРН 5. Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги.

 ПРН 10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.

ПРН 11.  Складати  та  реалізовувати  план  консультативного  процесу  з  урахуванням
специфіки  запиту  та  індивідуальних  особливостей  клієнта,  забезпечувати  ефективність
власних дій.

ПРН 14.  Ефективно  виконувати  різні  ролі  у  команді  у  процесі  вирішення  фахових
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПРН 15.  Відповідально  ставитися  до професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.

ПРН 18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.


