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  1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 3,5 

 

 

годин – 105 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

 

Рівень вищої освіти: 

Другий  (магістерський) 

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова дисципліна 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

1-й 1, 2 

Лекції 

24 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 12 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

61 87 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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Мета: розкрити психологічний зміст психології організацій,  сформувати у 

студентів уявлення про сучасні та актуальні дослідження в межах психології організацій, 

сформувати загальнокультурні і професійні компетентності, у т.ч. здатність 

використовувати практичні рекомендації до психологічних особливостей діяльності 

організацій. 

Завдання: 
- забезпечити засвоєння здобувачами основних теоретичних підходів до вивчення 

проблем психології організацій; 

- сформувати вміння аналізу типа організації, її структури; 

- ознайомити студентів з найбільш поширеними методами аналізу організаційних 

структур 

-  навчити здобувачів аналізувати психологічні особливості діяльності організацій.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

ІК. Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами 

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізацій) з використанням 

науково веріфікованих методів та технік 

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 

повинен: 

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати 

якість. 

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про 

звернення за допомогою або підвищення кваліфікації 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

 основні теоретичні підходи до визначення проблем психології організацій ; 

 методи аналізу основні характеристики організації, її відмінності від інших 

соціальних груп, об’єднань, рухів. 

 особливості управління великими й малими організаціями 

вміти: 
 формувати з наявних груп індивідів, їх об’єднань,  структурні основи організації 

 виділяти зі складу членів організації групу, здатну змобілізувати працівників 

організації на виконання поставлених завдань 

 створювати умови для стимулювання професійного зростання працівників 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Тема 1. Введення в психологію організацій. 

Предмет, завдання психології організацій. Поняття «організація» та «організаційна 
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структура». Моделі та види організацій. Типи організаційних структур. Нові типи 

організацій.  

Тема 2.Теорії організацій. Основні теорії управління, пов'язані з розвитком організації та 

її людських ресурсів. П'ятиступінчаста модель зростання організації Л. Грейнера. 

П'ятиступінчаста модель Черчіля та Левіса. Ранні теорії організації: бюрократична модель 

організації, організація як трудовий процес. Організація як машина. Організація як 

громада. Теорія «Х» та теорія «Y». Теорія ефективної організації. Системні теорії 

організацій. Організація як відкрита система. Соціотехнічна модель організації. Концепція 

управління по цілям. Теорія організаційного потенціалу. Теорія «7-S». Інтеракційна 

модель організації. Ситуаційні теорії організації. Етапи формування концепції управління 

людськими ресурсами. Планування людських ресурсів. Теорії дослідження задоволеності 

працею. 

Тема 3.Організаційна культура. Основні підходи до поняття організаційної культури. 

Види та особливості функціонування організаційної культури. Прагматичний, 

феноменологічний піходи до організаційної культури. Зміна організаційної культури.  

Тема 4. Природа конфлікту в організації. Типи конфліктів (внутрішньо особистісний 

конфлікт, міжособистісний конфлікт, конфлікт між особистістю і групою, міжгруповий 

конфлікт). Особливості конфліктів в організації (можливі суб’єкти конфлікту в 

організації). Причини (обмеженість, взаємозалежність задач, різниця у цілях, різниця в 

уявленнях і цінностях, різниця в манері поведінки і життєвому досвіді, незадоволеність 

комунікацією) та наслідки конфлікту в організації (функціональні та дисфункціональні 

наслідки). Керування конфліктом (чотири методи вирішення конфліктів; стилі вирішення 

конфліктів). 

Тема 5. Професійне вигоряння особистості в організаціях. Поняття «професійне 

вигоряння». Механізми вигоряння з точки зору різних підходів. Фактори, що сприяють 

появі професійного вигоряння. Рекомендації щодо запобігання професійного вигоряння у 

професійній діяльності 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В 

ОРГАНІЗАЦІЯХ.  
Тема 6. Методи діагностики персоналу організації. Дві основні групи способів 

отримання інформації. Методика Д. Голланда, опитувальник Е. Майерс і К. Бріггс. 

Діагностика груп і команд. Методологічні принципи дослідження групи: принцип 

діяльності, системності, розвитку. П'ять ключових аспектів внутрішньо групових 

відносин, покладених в основу 9 класифікації методів діагностики малої групи і / або 

команди. Вимірювання організаційних феноменів.  

Тема 7. Методики дослідження психічного здоров’я та благополуччя персоналу 

організацій. Методики для діагностики складових та спрямованості психічного здоров’я 

особистості. Методики для діагностики структурних компонентів та загального показника 

благополуччя особистості. Чинники психічного здоров’я та благополуччя: мікрорівень 

аналізу. Чинники психічного здоров’я та благополуччя: мезорівень аналізу.  

Тема 8. Організаційна поведінка. Індивідуальна поведінка в організації. Комунікативна 

поведінка в організації. Групова поведінка в організації. Лідерство в організації.  

Тема 9. Управління змінами та нововведеннями в організації. Організаційні зміни та 

інновації: сутність та види. Особистість у процесі здійснення інновацій. Управлінські 

особливості впровадження інновацій. Опір організаційним змінам. Управління змінами як 

проектна діяльність. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма  

Усьог

о 

у тому числі Усьог

о 

у тому числі  

л п/с лаб ср л п/с ла

б 

ср 
 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Тема 1. Введення в психологію організацій 12 4 4  4 12    14  

Тема 2. Теорії організацій 12 2 4  6 12  2  10  

Тема 3. Організаційна культура 12  2 4  6 12    10  

Тема 4. Природа конфлікту в організації. 12 2 2  8 12    10  

Тема 5. Професійне вигоряння особистості 

в організаціях. 

12 4 2  6 12 2 2  10 
 

Разом за змістовим модулем 1 60 14 16  30 60 2 4  54  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ В ПРОЦЕСІ 

СПІЛКУВАННЯ. 

Тема 6. Методи діагностики персоналу 

організації. 

10 2 2  10 12  2  10 
 

Тема 7. Методики дослідження психічного 

здоров’я та благополуччя персоналу 

організацій. 

10 2 2  10 12  2  10 

 

Тема 8. Організаційна поведінка. 10 2   11 12 2 2  11  

Тема 9. Управління змінами та 

нововведеннями в організації. 

15 4    9 2 2  2 
 

Разом за змістовим модулем 2 45 10 4  31 45 4 8  33  

Разом  105 24 20  61 105 6 12  87   

                                                                               

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарські заняття не передбачені. 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№з/п Назва теми Кількість годин 

очне заочне 

1.  Проблеми діагностики організаційної культури 2 2 

2.  Організаційний і психологічний клімат 2 2 

3.  Організаційна культура: поняття, методи формування 2 2 

4.  Задоволеність роботою і трудову поведінку 2  

5.  Групове прийняття рішень в організації 2  

6.  Поведінка індивіда в організації 2 2 

7.  Методи управління конфліктами 2  

8.  Психологічні основи стимулювання праці в організації 2  

9.  Форми і види влади в організаціях 2 2 
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10.  Управлінські особливості впровадження інновацій. 2 2 

 Разом: 20 12 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

8. САМОСТІЙНА  РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

годин 

очне заочне 

1. 1

. 

 «Організація» з описом знайомства з будь-якою організацією 

(есе)  

4 14 

2. 0  Стилі управління в організаціях (доповідь-презентація) 6 10 

3.  Методологічні принципи дослідження групи: принцип 

діяльності, системності, розвитку (практичне завдання) 

6 10 

4.   Типи організаційних структур (доповідь-презентація) 8      10 

5.  Чинники психічного здоров’я та благополуччя: мікрорівень 

аналізу. Чинники психічного здоров’я та благополуччя: 

мезорівень аналізу. (практичне завдання) 

6 10 

6.   Комунікативна поведінка в організації (реферат) 10 10 

7.   Управлінські особливості впровадження інновацій (реферат) 10 10 

8.  Методика Д. Голланда, опитувальник Е. Майерс і К. Бріггс. 

(практичне завдання) 

11 11 

9.   Управління змінами як проектна діяльність.  

(реферат) 

 2 

 Разом 61 87 

                                                                                                                            

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання:   

–  словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія;  

 – наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

 – методи формування практичних умінь і особистісних якостей:  

виконання практичних завдань, вправи, підготовка презентацій і здійснення виступів 

перед аудиторією.  

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання індивідуальних 

завдань: складання ессе,  реферату,  підготовка презентацій.  

 

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 здобувача 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 
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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 семінарських заняттях та при виконанні самостійної роботи.  

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.  

 

                                   Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим 

к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 відповідність змісту доповіді здобувача та/або 

оригінальність візуального представлення відповідному 

навчальному матеріалу. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (6 балів за 

тему 1-3, та 7  балів за 

тему 4-9) 

 

 

Оцінюється робота здобувача, 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). Може аргументовано обрати раціональний 

спосіб виконання практичного завдання й оцінити результати 

власної практичної діяльності; вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу; 

Добре (5 балів за 

тему) 

 

 

Оцінюється робота здобувача, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу. За зразком самостійно виконує практичні 

завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання 

завдання. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та 9 аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

Задовільно (3 бали за 

тему) 

Оцінюється робота здобувача, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Може використовувати знання для стандартних практичних 

ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (2 бал 

за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни. Планує та виконує частину практичних 

завдань, відсутні сформовані уміння та навички 
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теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела. 

Есе 3 здатність продемонструвати  розвиток власної думки, 

зосереджений на обговорюваній проблемі висловлювання; 

продемонструвати дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української літературної 

мови. 

Практичне  

завдання 

3 Самостійність та змістовність виконання практичного 

завдання. Його відповідність поставленим цілям. 

 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Дайте визначення організаційної психології. В чому є специфіка саме цієї галузі 

психологічних знань? 

2.Що є предметом дослідження організаційної психології? 

3. Розкрийте поняття організації як багато комплексного соціального явища? 

4. Опішить різні моделі організацій 

5. Теорії дослідження задоволеності працею 

6. Теорія загальних очікувань 

7. Теорія справедливості Дж. Адамса  

8. Опішить теорії дослідження задоволеності працею 

9. Розкрийте взаємозв’язок між задоволеність працею та лояльність організації 

10.Дайте визначення атитюду задоволеність працею. 

11. Дайте визначення видів організацій в залежності від організаційної структури. 

12.  Які існують типи організацій в залежності від специфіки психологічних відно- 

син? 

13. Опишіть в чому суть Гештальт підходу в організаціях 

14. Які фактори впливають на поведінку людини в організації? 

15.Наведіть основні способи навчання за біхевіорістичним підходом 

16.Дайте пояснення концепціям особистісних рис, які пояснюють поведінку осо- 

бистості в організації. 

17. Проаналізуйте як впливають захисні механізми психіки особистості на її пове- 

дінку в організації 

18. Які найважливіші риси впливають на поведінку особистості в організації? 

Дайте визначення наступних понять: потреби, мотиви, мотивація 

19. Розкрийте сутність системи управління мотивацією співробітників організації 

20. Опішить фактори, що впливають на мотивацію робітників 

21. Охарактеризуйте види мотивів та механізм мотивації 

22. Дайте визначення поняття «професійне вигоряння» 

23. Опішить механізми вигоряння з точки зору різних підходів 

24. Опішить основні підходи до поняття організаційної культури  

25.Види та особливості функціонування організаційної культури  

26.Прагматичний, феноменологічний піходи до організаційної культури 

27.Опішить особливості конфліктів в організації 

28. Дайте визначення поняття «професійне вигоряння» 

29.Опишіть механізми вигоряння з точки зору різних підходів  

30.Охарактеризуйте фактори, що сприяють появі професійного вигоряння  

31. Опишіть методи діагностики персоналу організації 

32. Охарактеризуйте чинники психічного здоров’я та благополуччя: мікрорівень аналізу та 

чинники психічного здоров’я та благополуччя: мезорівень аналізу 

33. Розкрити сутність індивідуальної поведінки в організації  

34. Розкрити сутність комунікативної поведінки в організації  
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35. Розкрити сутність групової поведінки в організації  

36. Розкрити сутність лідерства в організації 

37. Опишіть які існують організаційні зміни та інновації: сутність та види  

38. Опишіть  управлінські особливості впровадження інновацій  

39. Управління змінами як проектна діяльність 

40. Організаційний і психологічний клімат 

41. Опишіть методологічні принципи дослідження групи: принцип діяльності, 

системності, розвитку 

42. Опишіть проблеми діагностики організаційної культури 

43. Опишіть які  існують методи управління конфліктами 

44. Форми і види влади в організаціях 

45. Опішить стадії життєвого циклу організації  

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

                                      Поточний контроль 

 

 

Підсумковий  

контроль                                                                                            

( іспит) 

Сума балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9   

6 6 6 7 7 7 7 7 7 40 100 

Т1, Т2, Т3, Т4, T5 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

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; 

- Допоміжний роздатковий матеріал. 
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