




3 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація,  

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Очна 
форма 

навчання 

Заочна 

форма 
навчання 

Загальна кількість: 
 кредитів  – 4 
  
годин – 120 
  
змістових модулів – 3 

Галузь знань 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 

 
Спеціальність  
053 Психологія 

 
Рівень вищої освіти: 
Перший (бакалаврський) 
 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

4 5 

Семестр 

IІ I 

Лекції 
28 год. 10  год. 
Практичні  заняття 

14 год. 6 год. 
Лабораторні 

0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

78 год.  104 год 

Форма підсумкового 
контролю: 

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – здійснення підготовки здобувачів психологів до професійного 

вирішення організаційно-психологічних проблем. Озброєння майбутніх фахівців знаннями з 
основ організаційної психології, адже спеціалістам потрібно буде керувати підлеглим 
персоналом, приймати рішення у різних виробничих ситуаціях. Ефективне управління 
людьми неможливе без знань законів організаційної психології. 

Завдання 
- вивчення теоретичних та прикладних основ психологічної роботи в організації;  
- ознайомлення студентів з сучасним станом організаційної психології, з вітчизняними 
та зарубіжними організаційно-психологічними теоріями і концепціями; 
- формування системних знань про психологічні засади управлінської діяльності та їх 
використання в вирішенні практичних завдань в організації; 
- засвоєння студентами методології і основних принципів 
побудови, функціонування і розвитку організації;  
- ознайомлення здобувачів з практичними методами, методиками та технологією 
організаційно-психологічної роботи, планування організаційно-психологічних досліджень; 
- оволодіння вміннями і навичками роботи організаційних психологів 
(психодіагностичної, консультаційної, психопрофілактичної, психокорекційної). 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

а) загальних (ЗК):  
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
ЗК9. Здатність працювати в команді; 
ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
       б) спеціальних (СК): 
СК 12. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності.  
СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми формування, 
функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, властивостей, виокремлювати 
причини та фактори, що диференціюють характер їх індивідуального функціонування та 
розвитку. 
Програмні результати навчання (ПРН):  
ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 
пропонувати шляхи їх розв’язання; 
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 
що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності; 
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога; 
ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування методів когнітивної 
та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного стану. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен   
знати:  
- проблеми вивчення основних підходів дослідження організації, психологічний аналіз 
структурно-функціональних особливостей організації, організаційна поведінка і взаємодія, 
поведінка людини в умовах організації;  
- розвиток організації, корпоративна культура організації;  
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- соціально-психологічний клімат;  
- управління інноваціями в організації;  
- гендерні аспекти в організації;  
- управління організаційними конфліктами;  
- зміст та особливості діяльності психологів в організації, основні технологій роботи 
організаційних психологів з менеджерами та персоналом організації.  
вміти: 
- використовувати теоретичні знання для аналізу організаційно-психологічних проблем; 
- здійснювати самостійну аналітичну і науково-дослідницьку роботу в області організаційної 
психології, застосовуючи організаційно-психологічні методи і методики відповідно до мети, 
задач і методології дослідження; 
- вміти проводити профілактику та вирішувати організаційні конфлікти;  
- володіти технологією прийняття адекватних управлінський рішень і практичними 
навичками щодо психологічного забезпечення професійної діяльності;  
- здійснювати аналіз особистостей та міжособистісних взаємин у групах;  
- вміти проводити психологічний аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища організації; 
- визначати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-
психологічного клімату в колективі; 
- застосовувати психологічні методи оцінки персоналу; 
- використовувати психотехнології роботи з різних проблем виникаючих перед персоналом 
організації.  

3. Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Історія формування, предмет та проблематика організаційної 

психології  
Тема 1. Вступ до предмету. Предмет, завдання та проблематика організаційної 

психології.  
Історія виникнення організаційної психології. Головні школи і напрямки теорії 

організації і управління Суміжні області знання. Оформлення організаційної психології в 
самостійну область знань.  Управління організаціями, як вид соціального управління. 
Предмет, задачі, структура організаційної психології. Основні поняття організаційної 
психології. Місце організаційної психології в системі психологічної науки. Організаційна 
психологія, як прикладна галузь психології. Підвищення організаційної ефективності і 
створення сприятливих умов для праці. Організаційна психологія як науково-практичний 
напрям. Методи дослідження в організаційної психології. 

Тема 2. Психологічна характеристика життєдіяльності організацій.  
 Психологічні передумови створення організацій. Кроки створення організацій й 

постановка цілей. Життєвий цикл організації. Типи організаційних структур. 
Управлінська філософія і стратегія. Поняття про філософію і стратегії організації. 

Категорія сенсу в філософії організації. Функції філософії організації. Організаційні стратегії.  
Внутри організаційне забезпечення менеджменту. Етапи розвитку організації: створення 

ініціативної групи; орієнтація і формалізація; структурування організації; тиражування ідей.  
Характер організації. Індивідуальність організації. Використання теорії психологічних 

типів дослідженні організації. Інформаційна трактова психологічних типів організації 
(І.Майєрс і К.Бриггс).  

Тема 3. Управління організацією 
 Поняття стилю управлінської діяльності. Типологія та чинники стилів управлінської 

діяльності. Управління нововведеннями. Керівництво та влада: необхідність влади в 
управлінні. Феномен влади. Влада як міжособистісна взаємодія. Феномен лідерства. 
Лідерство і керівництво, як соціальні феномени. Лідерство і організаційна влада. Лідерство і 
еволюція влади в організації. Теорії лідерства. Професійна-важливі якості керівника. 
Психологія індивідуального стилю управління.  
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Змістовий модуль 2. Організаційна поведінка і взаємодія  
Тема 4.  Командоутворення  
 Команда як особливе утворення. Створення команди. Організація роботи у команді. 

Умови ефективної діяльності команди. Життєві цикли команди. Моніторинг ефективної 
команди. 

 Спілкування в організації. Функції спілкування. Система організаційного спілкування. 
Інформаційні потоки. Типи комунікаційних сітей. Неформальне спілкування в організації. 
Спілкування і стиль управління. Задоволеність в організаційному житті. Стереотипи 
людяності і моральності у бізнесі.  

 Поняття про виробничу адаптацію особистості. Зміст і показники адаптації 
особистості. Поведінка людини в організації. Типи поведінки людини в організації. 
Соціальна та професійна адаптація персоналу організації. 

Тема 5. Структура та динаміка формальних та неформальних відношень в 
організації  

 Рівні розвитку організації. Формальні групи в організації. Типи неформальних 
угрупувань співробітників. Конфлікти в управлінні та можливості їх розв'язання. Технологія 
формування професійної етики менеджерів.  

Соціально-психологічний клімат (СПК). Основні підходи до визначення природи СПК. 
Фактори формування СПК: фактори макросреди, фактори мікросреди. Характеристика 
методів вивчення клімату. Показники СПК. Характеристика сприятливого і несприятливого 
СПК. Оптимізація СПК.  

Тема 6. Психологічні якості персоналу та кадрова політика організації 
 Психологічне забезпечення кадрової політики організації. Відбір та розстановка 

кадрів. Якості особистості співробітників. Адаптація персоналу. Кадровий аудит та атестація 
персоналу. Роль соціальних стереотипів і мемів в прийнятті групових рішень. Феномен 
групування мислення його ознаки. Рекомендації по подоланню огрупління мислення. Стилі 
прийняття  керівником рішень з групою персоналу. Технологія прийняття менеджерами 
управлінських рішень в організації.  Технологія формування сприятливого СПК в організації.  

Змістовий модуль 3. Професійна кар’єра. Інновації в організаційній психології 
Тема 7. Професійна кар’єра як один з аспектів професійного розвитку особистості 
 Поняття кар'єри в організаційної психології. Типи кар'єрного зростання особистості. 

Стадії кар'єрного розвитку особистості. Бар' єри кар' єрного зростання. 
Поняття інноваційної діяльності (П.Дракер). Інноваційна стратегія. Види інновацій. 

Класифікації нововведень: радикальні і модифікуючи; продуктивні, технологічні, соціальні 
(Н.А.Ільїна). Основні етапи процесу нововведення. Основні області здійснення інновацій в 
організації.  

Тема 8. Психологічні механізми мотивації персоналу організації  
 Особливості потреб і мотивів особистості. Мотиваційний аспект поведінки. Теорії 

трудової мотивації. Мотивування персоналу. Основні види матеріального стимулювання 
персоналу організації. Методики психологічного дослідження при визначення професійної 
компетентності персоналу. Корекція і розвиток мотиваційної сфери персоналу; розвиток 
особистості і особистісний ріст члена організації; придатності, адаптація і компетентності 
персоналу.  

Тема 9. Творчість та інновації в організаційній психології 
Поняття інноваційної діяльності (П.Дракер). Інноваційна стратегія. Види інновацій. 

Класифікації нововведень: радикальні і модифікуючи; продуктивні, технологічні, соціальні 
(Н.А.Ільїна). Основні етапи процесу нововведення. Основні області здійснення інновацій в 
організації. Фактори що впливають на відмову від нововведень. Оцінка інноваційного клімату 
в організації (по Дж.Екваллу). Витоки інноваційних можливостей в межах та за межами 
організації. Характеристика методів та засобів інноваційної діяльності. Реінжениринг. 
Класифікація соціально-економічних типів особистості, в залежності від установки до 
нововведень (А.Л.Журавлев). Бар’єри по відношення до інновації. Шляхи оптимізації 
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нововведень в організаціях (Н.А.Ільїна).  
Тема 10. Зміст та особливості діяльності психолога в організації  
Поняття про модель психологічної служби. Положення про психологічну службу в 

організації. Планування роботи психолога в організації. Основні види діяльності 
організаційних психологів. Зміст діагностичної роботи психолога організацій. Діагностична 
робота психолога в рішенні задач професійного підбору персоналу. Мета і задачі 
професійного відбору. Модель визначення професійної придатності персоналу.  

Технології роботи психолога організації з персоналом та менеджерами організації. 
Використовування сучасних методик психологічного дослідження організації і персоналу.  

Основні поняття, умови та ефективність психологічного консультування в організації. 
Коучинг як вид  організаційного консультування. Оцінка результатів організаційного 
психологічного консультування. Особливості корекційно-розвиваючої роботи психолога в 
організації. Класифікація методів групової психокорекційної роботи в організації. 

  
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьо
го  

у тому числі Усьог
о  

у тому числі 
л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1. Історія формування, предмет та проблематика організаційної 

психології 
Тема 1. Вступ до 
предмету. Предмет, 
завдання та 
проблематика 
організаційної 
психології.  

14 4 2  8 12 2   10 

Тема 2. Психологічна 
характеристика 
життєдіяльності 
організацій 

9 2   7 10    10 

Тема 3. Управління 
організацією 

11 2 2  7 14 2 2  10 

Разом за змістовим 
модулем 1 

34 8 4  22 36 4 2  30 

Змістовий модуль 2. Організаційна поведінка і взаємодія 
Тема 4. Командо 
утворення  

11 2 2  7 12 2   10 

Тема 5. Структура та 
динаміка формальних 
та неформальних 
відношень в 
організації  

11 2 2  7 12  2  10 

Тема 6. Психологічні 
якості персоналу та 
кадрова політика 
організації 

12 4   8 10    10 

Разом за змістовим 
модулем 2 

34 8 4  22 34 2 2  30 

Змістовий модуль 3. Професійна кар’єра. Інновації в організаційній психології 
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Тема 7. Професійна 
кар’єра як один з 
аспектів 
професійного 
розвитку особистості 

14 4   10 12 2   10 

Тема 8. Психологічні 
механізми мотивації 
персоналу організації 

14 2 2  10 12    12 

Тема 9. Творчість та 
інновації в 
організаційній 
психології 

11 2 2  7 12    12 

Тема 10. Зміст та 
особливості 
діяльності психолога 
в організації 

13 4 2  7 14 2 2  10 

Разом за змістовим 
модулем 3 

52 12 6  34 50 4 2  44 

Усього годин 120 28 14  78 120 10 6  104 
 

5. Теми семінарських занять  
Семінарські заняття не передбачені 

 
6. Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

ДФ
Н 

ЗФ
Н 

1. Основні поняття організаційної психології. Організаційна психологія, як 
прикладна галузь психології. Підвищення організаційної ефективності і 
створення сприятливих умов для праці. Характеристика конкретних 
методів організаційної психології. Перспективи розвитку організаційної 
психології. 

2  

2. Лідерство і організаційна влада. Лідерство і еволюція влади в 
організації. Теорії лідерства. Професійна-важливі якості керівника. 
Психологія індивідуального стилю управління.  

2 2 

3. Умови ефективної діяльності команди. Життєві цикли команди. 
Моніторинг ефективної команди. Спілкування в організації. Функції 
спілкування. Комунікативна функція спілкування. Типи поведінки 
людини в організації. Соціальна та професійна адаптація персоналу 
організації. 

2  

4. Соціально-психологічний клімат (СПК). Характеристика методів 
вивчення клімату. Показники СПК. Характеристика сприятливого і 
несприятливого СПК. Оптимізація СПК.  

2 2 

5. 

Методики психологічного дослідження при вирішенні задач 
професійного підбору та визначення професійної компетентності 
персоналу. Особливості корекційно-розвиваючої роботи психолога в 
організації. Корекція і розвиток мотиваційної сфери персоналу 

2  

6. 
Оцінка інноваційного клімату в організації (по Дж.Екваллу). 
Характеристика методів та засобів інноваційної діяльності. 
Реінжениринг. Класифікація соціально-економічних типів особистості, в 

2  
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залежності від установки до нововведень (А.Л.Журавлев). Бар’єри по 
відношення до інновації: 

7. 

Технології роботи психолога організації з персоналом та менеджерами 
організації. Використовування сучасних методик психологічного 
дослідження організації і персоналу (Опитувальник К.Л.Вілсона «Цикл 
управлінських умінь»;  Біографічний опитувальник (ВІV); 
Опитувальник «Якоря кар’єри» Е.Шейна; Тест самомоніторинга 
М.Снайдера; Методика оцінка загальних і спеціальних технічних 
здібностей Дж.Фланагана; Анкета по вивченню організаційних умов, 
задоволеністю працею і професійним розвитком).     

2 2 

Разом 14 6 
 

7. Теми лабораторних занять  
Лабораторні заняття не передбачені 

 
8. Самостійна робота 

№ з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

ДФ
Н 

ЗФ
Н 

1.  Історія виникнення психології організацій. Суміжні області знання. 
Психологія організацій і менеджмент. Психологія організацій як система 
поведінкових технологій. Психологічні проблеми управління 
організаціями. Психологія управління та організаційна психологія: 
порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних підходів. Ситуаційний 
підхід в психології організацій. Обмеження сучасної наукової парадигми 
психології організацій. Характеристика конкретних методів організаційної 
психології. Перспективи розвитку організаційної психології/Підготовка 

до лекції та практичного заняття. Складання опорних конспектів, 

тезаурусу. Реферат 

8 10 

2.  Модель стратегії організації. Характеристика екстравертної та інтравертної 
організації. Основні риси відчуваючої та інтуїтивна організації. Основні 
риси розумової і відчуваючої організації. Риси оцінюючої та сприймаючої 
організації. Методика виявлення типологічного коду 
організації/Підготовка до лекції обговорення. Складання опорних 

конспектів, тезаурусу. 

7 10 

3.  Загальна класифікація підстав влади. Підстави влади і контроль. 
Взаємозв'язок підстав влади. Непрямі методи впливу. Потреба у владі. 
Модель влади в міжособистісної взаємодії. Влада і свобода. Влада і 
покора. Основні функції управлінської діяльності. Підготовка до 

практичного заняття. Складання  тезаурусу. Кейс-метод. 

7 10 

4.  Комунікативна функція спілкування. Структура комунікативного акту. 
Засоби комунікації. Регулятивна функція спілкування. Перцептивна 
функція спілкування. Ідентифікація. Емпатія. Рефлексія. Інтерпретація і 
атрибуція. «Ефекти» міжособистісного сприйняття.Міжособистісна 
атракція. Зворотний зв'язок. Бар'єри ефективного спілкування. 
Спілкування і статус/Підготовка до практичного заняття. Складання  

тезаурусу. Кейс-метод. Ділова гра. Тестування. Реферат 

7 10 

5.  Конфлікти в управлінні та можливості їх розв'язання. Технологія 
формування професійної етики менеджерів. Соціально-психологічний 
клімат (СПК). Основні підходи до визначення природи СПК. 

7 10 
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Характеристика сприятливого і несприятливого СПК/Підготовка до 

практичного заняття. Складання  тезаурусу. Ділова гра, написання звіту. 

  

Роль соціальних стереотипів і мемів в прийнятті групових рішень. Групове 
мислення. Феномен групування мислення. Рекомендації по подоланню 
огрупління мислення.  Признаки огрупління мислення. Стилі прийняття  
керівником рішень з групою персоналу/Підготовка до лекції диспуту. 

Складання опорних конспектів, тезаурусу.  

8 10 

  

Бар' єри кар' єрного зростання.Поняття інноваційної діяльності 
(П.Дракер). Інноваційна стратегія. Види інновацій. Класифікації 
нововведень: радикальні і модифікуючи; продуктивні, технологічні, 
соціальні (Н.А.Ільїна). Основні етапи процесу нововведення. Основні 
області здійснення інновацій в організації/ Підготовка до лекції. 

Складання опорних конспектів, тезаурусу. 

10 10 

  

Методики психологічного дослідження при визначення професійної 
компетентності персоналу. Корекція і розвиток мотиваційної сфери 
персоналу; емоційного потенціалу колективу; міжособистісних відносин в 
організації; розвиток особистості і особистісний ріст члена організації; 
придатності, адаптація і компетентності персоналу/Підготовка до 

практичного заняття. Складання  тезаурусу. Ділова гра. Реферат 

10 12 

  

Характеристика методів та засобів інноваційної діяльності. Реінжениринг. 
Класифікація соціально-економічних типів особистості, в залежності від 
установки до нововведень (А.Л.Журавлев). Бар’єри по відношення до 
інновації: психологічний, економічний, особистісний та соціальний. Шляхи 
оптимізації нововведень в організаціях (Н.А.Ільїна). Програма тренінгу 
креативності (С.І.Макшанов і Н.Ю.Хрящова), по здійсненню інновацій в 
організацій. Концепція управлінського таланту (Ф.Садлер). Підготовка до 

практичного заняття. Складання  тезаурусу. Реферат 

7 12 

10.    

Технології роботи психолога організації з персоналом та менеджерами 
організації. Положення про психологічну службу в організації. 
Планування роботи психолога в організації. Коучинг як вид  
організаційного консультування. Оцінка результатів організаційного 
психологічного консультування/ Підготовка до практичного заняття. 
Тренувальні вправи. Звіт 

7 10 

Разом 78 104 
 

9. Методи навчання 
Словесні: лекції, лекції-візуалізації, лекції з аналізом конкретних ситуацій, розповідь, 

пояснення, бесіда, інструктаж, дискусія, диспут, обговорення проблемних ситуацій.  
Наочні: мультимедійні презентації 
Практичні: розв’язання проблемних задач, Кейс-метод (Case study); практичні роботи, 

ділова гра; мозковий штурм, диспути. 
       Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та виконання 
самостійних завдань: складання рефератів, складання опорних конспектів, складання 
тезаурусу за темою,  звітів, Кейс-метод, тестування. 
 

10. Форми контролю і методи оцінювання  (у т.ч. критерії оцінювання результатів 
навчання) 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 
контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 
певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 
здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  
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заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 
Об'єктом поточного оцінювання є: 
- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 
- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 
Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та оцінки 
результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю 
(іспит).  

Схема розподілу балів:  
Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 
Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 
поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 
якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 
від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Відмінно (5 балів) 

 
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 
наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 
аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 
додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 
першоджерела, тощо). Виконує творчі завдання та ініціює нові 
шляхи їх виконання; вільно використовує набуті теоретичні 
знання при аналізі практичного матеріалу; проявляє творчий 
підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 
самостійній роботі. 

Добре (4 бала) Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 
послуговується науковою термінологією, залучає основну і 
додаткову літературу.  

Задовільно (3 бала) Володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або 
відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами 
логічних зв’язків, знає основні поняття навчального матеріалу. 
Здобувач має ускладнення під час виділення суттєвих ознак 
вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і 
формулювання висновків. 

Незадовільно з 
можливістю 
відпрацювання (2 
бала) 

Здобувач володіє навчальним матеріалом поверхово й 
фрагментарно (без аргументації та обґрунтування). Недостатньо 
розкриває сутність практичних завдань, допускаючи при цьому 
суттєві неточності, правильно вирішив окремі 
розрахункові/тестові завдання за допомогою викладача, відсутні 
сформовані уміння та навички. 

Критерії оцінювання самостійної роботи      

Вид Максим к-
сть балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
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Опорні конспекти, 
тезаурус 

2 вміння студента стисло визначати ключові позиції, 
які викладені автором; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, граматичних 
і стилістичних норм української літературної мови. 

Реферат 2 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 
(тестування, Кейс – 
метод) 

3 самостійність та змістовність виконання практичного 
завдання. Його відповідність поставленим цілям.  

Практичне 
завдання (звіт) 

3 здатність самостійно опрацювати частину 
програмного матеріалу, систематизувати, 
узагальнити, закріпити та практичне застосувати ці 
знання із навчального курсу. Обґрунтовувати власну 
позицію, робити самостійні висновки за результатами 
власних досліджень. 

 Критерії оцінювання під час іспиту 
 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 
30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 
розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 
вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 
застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 
аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 
слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 
прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 
відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 
11. Питання для підсумкового контролю (іспит) 

1. Основні завдання  організаційної психології. 
2. Рівневий підхід до аналізу організаційно-психологічних ефектів. 
3.  Особистісний підхід як значеннєвий ключ до керування людиною і його   діяльністю 

в організації. 
4. Психологічна структура особистості й можливості коригувального впливу на 

людину. 
5. Статевовікові особливості психіки і їхнього прояву у виробничій діяльності й  

поводженні персоналу. 
6. Вплив статевих розходжень на виконання професійної діяльності й поводження 

співробітників. 
7. Особливості роботи з персоналом у кризові вікові періоди. 
8. Вплив темпераменту на мотивацію й поводження персоналу. 
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9.  Психологічна сумісність персоналу. 
10. Пізнавальні процеси в управлінській діяльності. 
11. Інтелектуальна основа управлінської діяльності. 
12. Прийняття рішень. 
13. Поведінкові підходи до ефективного керівництва 
14. Управлінські ґрати Блейка й Мутона. 
15. Ситуаційна модель керування Ф. Фидлера. 
16. Коучинг як вид  організаційного консультування 
17. Концепція Гарри Шродера (1989) про управлінські здатності  вищого рівня. 
18. Методи психології в саморозвитку людини й удосконалюванні керування 
19. Групи й команди в організаціях. 
20. Передбачувані фази розвитку команди. 
21. Структура й динаміка неформальних відносин у виробничому колективі. 
22. Етапи розвитку колективу й особливості керування на кожному етапі. 
23. Типи неформальних угруповань співробітників і можливості впливу на них. 
24. Соціально-рольові й професійно-рольові типи співробітників та особливості  

керування ними. 
25. Загальні характеристики комунікацій. 
26. Поняття надання зворотного зв’язку. 
27. Основні характеристики конфліктів. 
28. Стратегії поводження в конфлікті. 
29. Співвідношення керівництва й лідерства, риси особистості ефективного керівника. 
30. Соціально-психологічні стилі керування. 
31. Організаційно-адміністративні стилі керування. 
32. Мотиваційні стилі керування. 
33. Психологічна структура мотивації й форми мотивів. 
34. Коригувальні стратегії ослаблення й посилення мотиву. 
35. Типи неузгодженосте мотивів і їхнє подолання. 
36. Організаційні фактори мотивації персоналу. 
37. Оптимізація режиму виробничої діяльності. 
38. Психологічний комфорт робочого місця. 
39. Структура робочого місця в організації. 
40. Стрес на робочому місці і його подолання. 
41. По яких аргументах розрізняються керівники й менеджери? 
42.  Що розуміється під поняттям «харизми»? 
43.  Які якості пропонуються харизматичним керівникам?  
44. Чим відрізняється керування при взаємодії з підлеглими від керування, що впливає 

на підлеглих?  
45.  Які позитивні й негативні ефекти потрібно очікувати від харизматичного 

керування? 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний та періодичний контроль Індиві

дуаль
не 

самост
ійне 

завдан
ня 

Підсу
м-
ковий 
контр
оль 
(Іспит
) 

Сум
а 

балі
в 

Змістовий 
модуль №1 

15 

Змістовий 
модуль № 2 

15 

Змістовий модуль № 3 
20 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 10 
 

40 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A Відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 
70-74 D Задовільно 
60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ 
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. Навчально-методичне забезпечення 
Робоча програма навчальної дисципліни; 
Силабус;   
Мультимедійні презентації. 

14. Рекомендована література 
Основна 

1. Карамушка Л.М. Психологія організацій: Навч. посіб.- К.: Міленіум, 2013. -344 с. 
2. Лесечко М.Д. Психологія прийняття управлінських рішень і створення ефективних команд. – 

Львів: 2003. – 84с. 
3. Молчанова А. О., Воляник І. В., Кондратьєва В. П. Організаційна поведінка: Навч. посібн. / за 

наук. ред. А. О. Молчанової. – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», – 2015. – 176 с. 
4. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія організацій: Посібник. - К.: Академвидав, 2013. - 568 с. 
5. Прищак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / М. Д. Прищак, О. 

Й. Лесько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с. 
6. Психологія організацій (Конспект лекцій): навч. посіб. для студентів усіх форм навчання, 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 «Психологія» [Друк] / Укл.: 
Є.Л.Базика – Миколаїв, 2018. -  176 с. 

7. Свидрук І.І., Осік Ю.І. Креативний менеджмент: навчальний посібник. Алма-Ата: Бастау, 
2017. 360 с. 

8. Технології роботи організаційних психологів: Навч. Посібник для студентів вищ. навч. закл. 
та слухачів інститутів після диплом. освіти / За науч. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма 
„ІНКОС”, 2005. – 366с. 

9. Трут О.О. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації: 
монографія. Львів: ЛТЕУ, 2018. 420 с. 

10. Цимбалюк І.М. Психологія організацій: Навч. посіб.-К.: ВД «Професіонал», 2008. - 624с. 
Додаткова 

1. Власов П.К. Психология замысла организации. Принципы формирования стратегии. – 
Харьков: Гуманитарный Центр, 2003. – 282с. 

2. Горностай П. Психологічний феномен „Ми” // Соціальна психологія – 2006. № 2(16) – 
С.88-96  

3. Гримблат С.О. Воронов М.В. Команда: мифы и реальность // Теорія і практика управління 
соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. Харків: НТУ „ХПІ”. 
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– 2003, № 2. – С. 102 
4. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и 

предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный 
центр», 2005. – 632 с. 

5. Кирхлер Э., Шрот А. Принятие решений в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во 
Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2004. – 160 с.  

6. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Психология труда и организационная 
психология. Т. 1. Харьков, 2003. – 144 с. 

7. Обозов Н.Н. Щекин Г.В. Психология работы с людьми. - К.: МАУПД. 2006. - 136с. 
8. Организационная психология / Под ред. Г.В. Суходольского. Харьков, 2004. С. 76-140.   
9. Організаційна психологія - підручник онлайн URL: weblib.pp.ua ›organizatsiyna-

psihologiya-pidruchnik-onlayn http://weblib.pp.ua/organizatsiyna-psihologiya-pidruchnik-
onlayn.html 
 

15. Електронні інформаційні ресурси 
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського URL: http://nbuv.gov.ua  
2. Міністерство освіти і науки України:  URL: http:// mon.gov.ua 
3. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць  
     URL: http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  
4. The Journal of Social Psychology URL: https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 
5. British Journal of Social Psychology - Wiley Online Library  
     URL: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 
6. Journal of Personality and Social Psychology URL: https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

7. PSYLIB: Психологічна бібліотека URL: http://psylib.org.ua/links/index.htm 
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