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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

«Організаційна поведінка» є загальноосвітнім курсом професійної 

підготовки майбутніх магістрів – психологів, що спрямована на вивчення 

закономірностей індивідуальної та групової активності людей, включених 

в різні організації, а також на підвищення загальної соціально-

психологічної культури студентів, їх компетентності з питань соціальних і 

психологічних особливостей діяльності організацій, роботи з персоналом в 

них. Знання з «Організаційної поведінки» допоможе студентам розкрити 

свій особистий потенціал та власну поведінку в сучасних організаціях, 

зрозуміти особливості функціонування «людського ресурсу» організації, 

що дозволить їм надалі найбільш грамотно й ефективно будувати комплекс 

організаційно-психологічних заходів. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Мета даного навчального курсу «Організаційна поведінка» полягає у 

розкритті соціально-психологічних характеристик створення та діяльності 

організацій, а також закономірностей індивідуальної та групової 

поведінки людини в умовах функціонування в сучасних організаціях. 

 

Мова 

викладання 

Українська 

 

 

Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Загальна 

кількість 

год. 

Денна форма 24 30 66 120 



Заочна форма  8 4 108 120 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

ПРНК03 

Рекомендувати способи розв’язання складних завдань і проблем, що 

потребують оновлення та інтеграції знань в умовах неповної інформації та 

суперечливих вимог. 

ПРНК06 
Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацїі, 

узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки. 

ПРНА01 

Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання. 

ПРНА02 
Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПРНА07 
Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям. 

ПРНП02 
Вирішувати складні фахові завдання (практичні та дослідницькі) з опорою на 

доступні ресурси. 

ПРНП03 

Проявляти здатність працювати в команді; за умов обмеженого часу та 

ресурсів, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення 

поставлених цілей. 

ПРНП08 
Розробляти психологічні рекомендації з оптимізації професійної діяльності 

персоналу організації. 

 

Результати навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення курсу 

цієї навчальної здобувач вищої 

освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК03 

ПРНА01 

ПРНП02 

 

Розкривати потенціал персоналу 

організації й обирати напрямки 

удосконалення її діяльності, 

використовуючи сучасні 

психологічні технології 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНП03 

Розробляти такі соціальні проекти 

організаційних схем, центром яких є 

людина і її потреби 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 



ПРНК06 

ПРНА07 

ПРНП08 

Визначати стратегії професійного 

психологічного втручання, які 

дозволяли б виключати 

консерватизм в організації праці 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРНК06 

ПРНА07 

ПРНП02 

 

Управляти поведінкою індивіда, 

групи і команди з метою 

підвищення ефективності діяльності 

організації  

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРНК03 

ПРНА01 

ПРНА07 

Вирішувати організаційні конфлікти 

та запобігати стресам людей в 

умовах організаційної діяльності 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНА02 

ПРНП08 

Проектувати інноваційні зміни і 

розвиток організації та здійснювати 

основні напрямки діяльності 

організаційного психолога 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1. 

Історія вивчення та основні 

поняття теорії організацій і 

організаційної поведінки 

ПРНК06 

ПРНК03 

ПРНА01 

2/2/6 (денна ф/н) 

1/1/10 (заочна ф/н) 

Тема 2. 
Теорії соціальних груп і 

організацій 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП02 

ПРНП0 

2/2/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 3. Основи індивідуальної поведінки 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП02 

ПРНА07 

4/4/8 (денна ф/н) 

1/-/12 (заочна ф/н) 

Тема 4. Управління організацією 

ПРНК03 

ПРНА01 

ПРНП02 

ПРНП08 

2/2/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 5. Управління командами 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/6 (денна ф/н) 

-/1/10 (заочна ф/н) 

Тема 6. Робота з персоналом організації 

ПРНК06 

ПРНА07 

ПРНП08 

4/4/8(денна ф/н) 

1/-/12 (заочна ф/н) 

Тема 7. 
Комунікація в організаціях та 

організаційна культура 

ПРНК06 

ПРНА07 

ПРНП02 

ПРНП03 

2/4/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 8. 
Управління конфліктами та 

профілактика стресів в організаціях 

ПРНК03 

ПРНА01 

ПРНА07 

2/4/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 9. Інноваційні зміни та розвиток ПРНК03 2/2/6 (денна ф/н) 



організації ПРНК06 

ПРНА02 

ПРНП08 

-/1/12 (заочна ф/н) 

Тема 10 

Організаційний психолог: 

принципи, методи та напрямки 

роботи. 

ПРНК03 

ПРНА01 

ПРНП02 

ПРНП08 

2/4/8 (денна ф/н) 

1/1/12 (заочна ф/н) 

 

Список 

основної 

літератури 

1. Лефтеров В.О. Організаційна поведінка: навчально-методичні 
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Одеса: Фенікс, 2018. – 31 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»). 

2. Кроупли, Д. Х. Психология инноваций в организациях. - Харьков: 

Гуманит. центр, 2019. - 346 с. 

3. Власов, П.К. Психология организаций: проектирование на этапе 

замысла: монография. - Харьков: Гуманит. центр, 2015. - 338 с. 

4. Верещагина, Л. А. Психология персонала: потребности, мотивация и 

ценности. - Харьков: Гуманит. центр, 2017. - 232 с. 

5. Оттл, К. Работа в команде. Как подобрать и организовать 

эффективную команду: [практ. руководство]. - Харьков: Гуманитарный 

центр, 2018. - 190 с. 

6. Розенштиль, Л. Фон. Организационная психология: [учебник]. - 

Харьков: Гуманитарный Центр, 2014. - 464 с. 

7. Якименко, Л. Ю.  Мотивация-основа управления человеческими 

ресурсами: учеб.-практ. пособие. - Киев: Центр учеб. лит., 2018. - 144 с. 

8. 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. 

9. Організаційна поведінка. Навчальний посібник для студентів денної 

та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій” / 

Укладач: М. В. Матушкіна, – Старобільськ, 2016. – 200 с. 

10. Організаційна поведінка. Навчальний посібник для студентів 

денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій” 

/ Укладач: М. В. Матушкіна, – Старобільськ, 2016. – 200 с. 

11. Психологія управління : навч. посібник : рекомендовано МОН 

України // за заг. ред. Д. І. Дзвінчука. - Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти 

і газу. - К. : СІК ГРУП Україна, 2013. - 293 с. 
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Iнформацiйнi ресурси: 

1. Организационное поведение. Учебник для вузов. Автор: 

Г.Р. Латфуллина, О. Н. Громова. - Издательство: Питер, 2007. - 

[Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://rua.pp.ua/organizatsionnoe-

povedenie-latfullin.html 



2. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. - К.: МАУП, 2003. — 360 с. - 

[Электронный ресурс] - Режим доступа:   http://subject.com.ua/pdf/256.pdf 

3. Библиотека с книгами по психологии. -[Электронный ресурс] — 

(Режим доступа:  http://psychologylib.ru/books/index.shtml 

4. Психологія: схеми, таблиці, коментарії: навчально–наочний посібник 

/ [друге перероблене видання.] / О.М Пасько., О.М. Цільмак. [за загал. ред. 

Цільмак О.М.] – Одеса: ОДУВС, 2015. – 271 с. – з іл. – Електрон. дан. ( 1 

файл ). – Режим доступу: 

http://www.oduvs.edu.ua/navch_pidruch_psixolog.html – Назва з экрану. 

5. Библиотека психологического форума «MyWord.ru» [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http:// psylib. myword. ru. 

6. «Психея» [Электронный ресурс] — (Режим доступа: 

http://www.psycheya.ru). 

7. Виртуальная библиотека по психологии. - [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http:// scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

8. "Каталог психологической литературы». - [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 

 

 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність 

- це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими 

мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

 доповіді та повідомлення на семінарах 25 

 виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 
15 

 опитування на семінарських заняттях 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

 письмова компонента 25 

http://subject.com.ua/pdf/256.pdf
http://psychologylib.ru/books/index.shtml
http://www.oduvs.edu.ua/navch_pidruch_psixolog.html
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


 усна компонента 25 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє  

ознайомлення з рекомендованою літературою. Підготовка рефератів 

та доповідей за темами навчальної дисципліни. 



 


