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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

Психологія організацій 

Обсяг  3,5 кредитів  (105) 

Семестр, рік 

навчання 

2-й семестр 2 рік навчання очно форма  

1-й,2-й семестр 1,2 року навчання заочної форми  

Дні, час, місце __________ 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Капіталіна Демент’ева 

Контактний телефон  

Е-mail Dkg83@onu.edu.ua  

Робоче місце Кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації.________________ 

 Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

Предмет вивчення 

дисципліни  

Є  психологічні знання до діяльності різних організацій з метою 

її оптимізації 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки 

Мета  курсу. 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 дисципліни: 

 

- 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. 

Компетентності 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 
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СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності. 

Очікувані результати 

 

 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. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (24 год.) та практичних (20год.) 

занять, організації самостійної роботи здобувачів  (61 год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

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

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів 

перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 

індивідуальних завдань: складання реферату і підготовку презентацій та 

практичні завдання. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Тема 1. Введення в психологію організацій. 

Предмет, завдання психології організацій. Поняття «організація» та 

«організаційна 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». Інтеракціоністична 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 
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організаційної культури. Зміна організаційної культури.  

Тема 4. Природа конфликту 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 организаціях. Поняття 

«професійне вигоряння». Механізми вигоряння з точки зору різних 

підходів. Фактори, що сприяють появі професійного вигоряння. 

Рекомендації щодо запобігання професійного вигоряння у професійній 

діяльності 

ЗМІСТОВНИЙ 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. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

Основна: 
1.Бочелюк В.Й., Пучина О.В. Організаційна психологія на підприємстві. 

/. В.Й.Бочелюк, О.В.Пучина . – К.: Вид-во: Скиф, 2012. – 272 с 

2.Методики дослідження психічного здоров’я та благополуччя персоналу 

організацій : психологічний практикум. Л. М. Карамушка, О. В. 

Креденцер, К. В. Терещенко, В. І. Лагодзінська, В. М. Івкін, О. С. 

Ковальчук ; за ред. Л. М. Карамушки. Київ : Інститут психології імені Г.С. 

Костюка НАПН Украї ни, 2023. 76 с. 

3.Копець Л.В. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Л.В.Копець. – К. :Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 

460 с. 

4.Карамушка, Л.М. (2022). Психічне здоров’я персоналу організацій в 

умовах війни: основні вияви і ресурси. Вчені записки Університету 
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«Крок», 3(67). С. 124-133. DOI: https://doi. org/10.31732/2663-2209-2022-

67-124-133 

5.Карамушка, Л.М. (Ред.) (2015). Психологічні детермінанти розвитку 

організаційної культури. Монографія. Київ: Педагогічна думка. URL: 

http://lib.iitta.gov.ua/10087/ 

6.Карамушка, Т. В. (2015). Професійна кар’єра особистості: сутність, 

основні види та функції. Теоретичні і прикладні проблеми психології, (1), 

181-190. 

7.Організаційна психологія : конспект лекцій, методичні вказівки та 

контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання, 

освітньо-професійного рівня «Магістр», спеціальності 053 «Психологія», 

спеціалізації «Психологія» : у 2 ч. Ч. 1 / Уклад. Богдан Ж.Б., Пібуцька Н.В. 

–– Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 56 с. 

Додаткова:  

1.Гусак В. М. Взаємозв’язок професійно-психологічної культури та 

психологічного благополуччя у майбутніх соціальних працівників. 

Габітус. 2020. Вип. 19. С. 106–110. 

2.Григор’єва Я. Г. Свобода і відповідальність як чинники конструювання 

сенсу життя. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць нац. 

університету імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України. Кам’янець-Подільский: Аксіома, 2014. С. 98-112. 

3.Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції : навч. посіб. / О. Є. Гуменюк. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 310 с. 

6.Дідик Н.М. Особливості розвитку особистісної зрілості майбутніх 

психологів /Н.М.Дідик//Актуальні проблеми практичної психології. – 

Херсон, 2009. – С.349-358. 

4.Дементьєва К.Г. «Постравматический рост личности в рамках теории 

сохранения ресурсов Стивена Хобфолла» \\ Збірник наукових праць ІІ 

Міжнародної науково – практичної конференції «Соціокультурні та 

психологічні виміри становлення особистості» 26 – 27 вересня, Херсон, 

2019 . – С. 70-72 

5.Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження: 

навч.-метод. посіб. Київ: «Персонал», 2018. 206 с.  

Електронні інформаційні ресурси: 

1. http://nbuv.gov.ua  - Електронні інформаційні Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського ресурси 

2. https://pidru4niki.com     Букнет Електронні книги безкоштовно 

3. http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv    Актуальні проблеми 

психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України 

4. https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  -American Psychological 

Association 

5. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  The Journal of Social 

Psychology 

6. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  The British Psychological 

Society 

7. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ Journal of Personality and Social 

Psychology 

 

 

 

http://lib.iitta.gov.ua/10087/
http://nbuv.gov.ua/
https://pidru4niki.com/
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
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ОЦІНЮВАННЯ 

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.  

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 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. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали   Максимум 

Усний контроль опитування 2 бали 20 

Поточний контроль Робота на практичних 

заняттях 

3 балів 28 

Самостійне завдання  

 

 

Презентація 

Реферат 

Практичне завдання 

Есе 

3 балів 

3балів 

3 балів 

3 балів  

12   

Підсумковий 

контроль (Іспит) 

  40 

Разом за дисципліну   100 

 

Самостійна робота здобувачів 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем Складання реферату реферат 

Складання практичного завдання Практичне завдання 

Підготовка есе есе 

 

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 

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, 
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граматичних і стилістичних норм української літературної мови 

Практичне 

завдання 

3 самостійність та змістовність виконання практичного завдання. 

Його відповідність поставленим цілям. 

 

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, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf

