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1. Кафедра: Кафедра криміналістики та психології 

2. Ступінь вищої 

освіти 

Магістр  

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Нормативна 

4. Місце в 

структурно-логічній 

схемі 

Викладається у першому семестрі на першому 

році навчання 

5. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

- Загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних 

годин: 

- лекцій: 

- семінарські заняття: 

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

Заочна форма навчання 
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6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Вивчення психології управління припускає 

не тільки глибоке вивчення психологічних 

закономірностей управлінської діяльності, 

засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й 

набуття практичних навичок прийняття 

управлінських рішень в професійної діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Психологія управління» є, сукупність 

психічних явищ і відносин в організації. 

Метою проведення занять з навчальної 

дисципліни «Психологія управління» є 

засвоєння здобувачами вищої освіти основних 

управлінських понять, категорій, а також 

формування відповідних вмінь, навичок, 

системної культури у вирішенні управлінських 

рішень. 

Завдання навчальної дисципліни 

«Психологія управління» - є глибоке засвоєння 

теоретичного матеріалу на заняттях згідно 

тематичного плану. Особлива увага 

приділяється навчанню здобувачів вищої освіти 

чітко визначати теоретико-методологічні засади 

та принципи вирішення психолого-педагогічних 

проблем управління. Засвоєння психології 



управління базується на таких видах 

навчальних занять, як лекції, семінарські 

заняття та дискусії з актуальних проблем 

психології управління і практики її 

застосування. 

7. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Навчальна дисципліна ґрунтується на базі таких 

навчальних дисциплін як: філософія, соціологія, 

конфліктологія, юридична психологія. 

8. Форми і методи 

навчання 

Заняття проводяться у формі лекцій та 

семінарських занять. Лекції здійснюються з 

ключових проблем курсу. 

Вибір методів навчання зумовлений 

характером пізнавальної діяльності здобувачів 

вищої освіти та особливостями освітнього 

процесу у закладі вищої освіти. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, 

формування комплексу відповідних знань та 

вмінь застосовуються пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-

пошуковий та дослідницький методи.  

9. Форма контролю: Залік 

10. Методи та 

критерії оцінювання: 

(для заочної форми навчання) 

Поточний контроль здійснюється під час 

проведення семінарських занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості здобувача 

вищої освіти до виконання конкретної роботи в 

залежності від обраної форми завдання. 

Система оцінювання передбачає 

накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну 

шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС. Остаточною 

оцінкою з навчальної дисципліни за семестр є 

підсумкова семестрова оцінка, що складається з 

балів поточного й семестрового контролю і 

дорівнює максимально 100 балам. Оцінювання 

знань здобувача вищої освіти здійснюється за 

уніфікованою системою, яка поширюється на 

всі навчальні дисципліни незалежно від обсягу 

та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються 

продовж двох і більше семестрів, підсумком є 

середньозважена оцінка, з урахуванням 

результатів за попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових 



балів здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних 

заняттях – 50 балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 

40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) 

– 10 балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу 

успішності здобувач вищої освіти має право 

перескладати усі форми поточного контролю 

(семінарські, практичні заняття, самостійну 

роботу тощо) відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним 

працівником, але не пізніше останнього 

навчального заняття перед підсумковим 

контролем. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті 

складання  підсумкового контролю сумарно 

накопичив менше 60-ти балів, допускається до 

повторного перескладання підсумкового 

контролю після закінчення заліково- 

екзаменаційної сесії. 

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на 

підсумковий контроль до екзаменаційної 

відомості вноситься сумарна кількість 

накопичених балів отриманих ним в результаті 

навчання. 

11. Результати 

навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

здобувач вищої освіти має знати: передумови 

виникнення психології управління, основні 

теорії психології управління та наукові підходи 

у вітчизняних дослідженнях; предмет, завдання, 

проблеми та методи психології управління; 

психологічну характеристику і особливості 

управлінської діяльності; проблемами 

мотиваційної сфери особистості та вплив на 

мотиви трудової діяльності інститутів 

соціалізації; типологію груп та процеси, 

притаманні малій групі; теорії та стилі 

лідерства; психологічну характеристику 

взаємовідносин у колективі; 

психологічні аспекти управлінських рішень; 

психолого-педагогічні проблеми керівництва 

колективом; 



На рівні навичок здобувач вищої освіти має 

вміти: виявляти, досліджувати і вирішувати 

психолого-педагогічні проблеми управління; 

використовувати знання теорій мотивації в 

управлінській діяльності; здійснювати 

соціально-психологічний аналіз колективу, 

визначати статус окремих його членів; 

аналізувати чинники та динаміку розвитку 

колективу, врахувати психологічні аспекти при 

розробці системи виховних заходів; аналізувати 

витоки конфлікту та його профілактику. 
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