
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК37.Б053.07-03 

2. Назва: Психологія праці та організаційна психологія 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький 

О.О., доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• знати соціально-психологічну структуру організації;  

• знати соціально-психологічні та організаційно-адміністративні стилі управління;  

• знати співвіднесення стадій життєвого циклу, типів стратегії організації та 

особливостей персоналу;  

• вміти аналізувати вплив індивідуальних особливостей на діяльність та поведінку 

співробітників;  

• вміти самостійно проводити аналіз соціально-психологічних механізмів 

мотивації персоналу організації;  

• вміти проводити діагностику надавати рекомендації щодо формування 

організаційної культури, психологічного клімату; 

• володіти техніками командоутворення та управління організаційними 

конфліктами. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне 

засвоєння курсу «Психологія праці та організаційна психологія» базується на 

попередньо отриманих знаннях студентів із «Загальної психології», «Соціальної 

психології», «Психології конфлікту», «Психології управління». 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): «Психологічна служба», «Юридична психологія». 

12. Зміст курсу: Психологічна характеристика трудової діяльності особистості. 

Психологічні проблеми підвищення якості праці особистості. Психологічний аналіз 

діяльності психолога праці. Профорієнтація і профадаптація в системі психології 

праці. Психологічні особливості професійного самовизначення особистості. 

Організація як об’єкт вивчення організаційної психології. Індивідуальні особливості 

співробітників як фактор організаційної поведінки. Психологічні аспекти управління 

організацією. Психологічний клімат в контексті організації. Психологія управління 

організаційними конфліктами. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бондарев В. П. Выбор профессии. М.: Педагогика, 1989. 364 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Борисова Е. М., Логинова Г. П. Индивидуальность и профессия. М.: Знание, 

1991. 560 с. 

3. Гуревич К. М. Профессиональная пригодность и свойства нервной системы. М., 

1970. 688 с. 

4. Карамушка Л.М., Чебатарьова О.А. Психологічні особливості прийняття 

управлінських рішень українськими менеджерами: результати крос-культурних 

досліджень. К. 2014. 95 с. 

5. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навчальний посібник. Івано-

Франківськ: Плай, 2010. 695 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. семінарські заняття, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці 

7 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Ставицький О.О., доктор психологічних наук, 

професор. 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ОК37.Б053.07-03 

2. Title: labor psychology and organizational psychology  

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І (Bachelor) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied:7 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• Know the socio-psychological structure of the organization; 

• Know the socio-psychological and organizational-administrative management styles; 

• Know the correlation of life-cycle stages, types of organization strategy and staffing; 

• be able to analyze the impact of individual characteristics on the activities and behavior of 

employees; 

• be able to independently analyze the social and psychological mechanisms of motivation of 

the organization's staff; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• be able to diagnose and provide recommendations for the formation of organizational 

culture, psychological climate; 

• Have command and control techniques for organizational conflict management. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: successful completion of 

the course "Psychology of Labor and Organizational Psychology" is based on the previously 

acquired knowledge of students in "General Psychology", "Social Psychology", "Psychology 

of Conflict", "Management Psychology". 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
"Psychological Service", "Legal Psychology". 

12. Course contents: Psychological characteristics of the work activity of the individual. 

Psychological problems of improving the quality of work of the individual. Psychological 

analysis of the psychologist's work. Career guidance and profadaptation in the system of 

work psychology. Psychological features of professional self-determination of personality. 

Organization as an object of study of organizational psychology. Individual characteristics of 

employees as a factor of organizational behavior. Psychological aspects of organization 

management. Psychological climate in the context of the organization. Psychology of 

organizational conflict management. 
13. Recommended educational editions:  
1. Bondarev V.P. The choice of profession. M .: Pedagogy, 1989. 364 p. 

2. Borisova E.M., Loginova GP Personality and profession. M .: Knowledge, 1991. 560 p. 

3. Gurevich K.M. Professional fitness and properties of the nervous system. M., 1970. 688 p. 

4. Karamushka L.M., Chebataryova OA Psychological features of managerial decision-

making by Ukrainian managers: results of cross-cultural studies. K. 2014. 95 p. 

5. Orban-Lembrick L.E. Management psychology: a textbook. Ivano-Frankivsk: Play, 2010. 

695 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years lectures, 20 hours Seminar classes 78 hours. independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the end of 7 semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


