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zoom 
Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, Google Classroom, месенджери  

та  електронну пошту 

 
АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

Предмет 

вивчення 

дисципліни  

«Основи організаційної психології» виступає активність людини, 
групи, організації, що виявляється як у внутрішньому середовищі 
організації, в межах її простору, так і в зовнішньому середовищі при 
взаємодії організації з клієнтами, громадськістю, державою та іншими 
особами, зацікавленими в її роботі. 

Місце дисципліни  

в освітній 

програмі: 

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

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. 

Завдання 

дисципліни: 

 

-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 
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(психодіагностичної, консультаційної, психопрофілактичної, 
психокорекційної). 

Компетентності 

 

 

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. 
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. 
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. 

Очікувані 

результати 

 

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. 

 
ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__28___ год.) та практичних 
(_14____год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_78_ 
год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 

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, тренувальні вправи, 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. 
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Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Тема 1. Вступ до предмету. Предмет, завдання та проблематика 
організаційної психології.  
Тема 2. Психологічна характеристика життєдіяльності організацій.  
Тема 3. Управління організацією. 
Тема 4.  Командоутворення. 
Тема 5. Структура та динаміка формальних та неформальних відношень 
в організації. 
Тема 6. Психологічні якості персоналу та кадрова політика організації. 
Тема 7. Професійна кар’єра як один з аспектів професійного розвитку 
особистості. 
Тема 8. Психологічні механізми мотивації персоналу організації 
Тема 9. Творчість та інновації в організаційній психології 
Тема 10. Зміст та особливості діяльності психолога в організації  

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

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. 
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: 
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//psylib.kiev.ua/http://psylib.org.ua/links/index.htm 

ОЦІНЮВАННЯ 
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  
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. 
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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. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 
Усний контроль опитування  2 бали 26 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 2  бали 14 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Реферат 
Опорні конспекти, тезаурус 
Тестування, Кейс - метод 
Звіт 

 2 бали 
 2 бали 
 3 бали 
  3 бали 

10 

Підсумковий контроль 
(Іспит) 

    40 

Всього     100 
 

Самостійна робота здобувачів 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка опорних 
конспектів, тезаурусу 

опорні конспекти, 
тезаурус 

Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  Складання реферату реферат 
Виконання 
практичного завдання 

звіт 

Виконання 
практичного завдання 

тестування, кейс - 
метод 

 

 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим 
к-сть 
балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

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, 

3 самостійність та змістовність виконання практичного завдання. 
Його відповідність поставленим цілям.  
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Кейс – метод) 
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.    

 
ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика 

щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання 
іспиту 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, взаємо підтримки та  
взаємодопомоги. 
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