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Консультативну допомогу здобувачі вищої
освіти можуть отримати у науковопедагогічних
працівників
кафедри
юридичної психології, які безпосередньо
проводять заняття згідно з графіком.

Коротка анотація до навчальної дисципліни

Програму навчальної дисципліни «Організаційна психодіагностика»
розроблено для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю
«Психологія» відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
здобувачів ступеня вищої освіти « Магістр» спеціальності «Психологія» (053)
для заочної форми навчання.

Дисципліна має розкрити майбутнім фахівцям психології зміст понять
організаційної поведінки, організаційної культури та чинників, що їх
формують, навчити підбирати й застосовувати методичний інструментарій для
визначення особливостей соціально-психологічного клімату організації,
розробляти програми для його формування. Предметом вивчення навчальної
дисципліни є розпізнавання конкретного психічного явища, що перебуває в
динамічному стані, з локалізацією його за якістю і часом.
Зміст навчальної дисципліни реалізується через викладання наступних тем:
1. Особливості діагностичної роботи організаційного психолога.
2. Діагностична робота психолога в вирішенні задач професійного відбору
персоналу
3. Діагностична робота психолога в вирішенні задач щодо визначення
професійної компетентності персоналу.
4. Методики психологічного обстеження при вирішенні задач профвідбору і
визначення професійної компетенції персоналу.
2.
Мета та цілі навчальної дисципліни.
Метою дисципліни «Організаційна психодіагностика» є опанування
основним інструментарієм вивчення закономірностей і специфіки спільної
діяльності людей в організації; оволодіння навичками роботи з окремим
працівником та групою; створення теоретичного підґрунтя для поглибленого
вивчення проблематики організаційної психології та використання набутих
знань на практиці; створення цілісного уявлення здобувачів вищої освіти про
диференціацію окремих психічних якостей, типологій індивідів та відмінності
груп за різними психологічними критеріями; озброєння майбутніх психологів
вмінням самостійно проводити психодіагностичну роботу, робити висновки та
пропозиції щодо психологічної консультаційної роботи, а також закладення
теоретичного підґрунтя професійного використання психометричних методів.
Цілі навчальної дисципліни:
- засвоєння теоретико-методологічних засад розуміння особливостей
організаційної психодіагностики та формування вмінь і навичок, які необхідні в
діяльності психолога-практика у психологічній діяльності.
3. Формат навчальної дисципліни. Заочний
4. Результати навчання. У відповідності до вимог освітньо-професійної
програми здобувачі вищої освіти після закінчення курсу повинні:
знати :
- здійснення психологічного аналізу сутності організації (вивчення змісту
та структури організації, особливостей діяльності різних типів організацій,
основних станін їх діяльності і психологічних закономірностей розвитку та ін.);
- психологічні основи діяльності персоналу організацій (добір персоналу
організації, забезпечення успішної адаптації працівників в організації,
досягнення їх ефективної професійної кар’єри та іп.);

- проведення дослідження особливостей ефективної взаємодії працівників
та організації (аналіз різних типів входження працівників в організацію,
формування відданості працівників організації, вплив різних типів
організаційної культури на ефективність діяльності організації та іп.);
- вивчення психологічних основ забезпечення психічного здоров’я
працівників організації (аналіз причин виникнення професійного стресу в
організації, попередження і подолання синдрому «професійною вигорання»
працівників, забезпечення гармонійного поєднання професійного та приватного
життя та іп.) тощо;
вміти:
- володіти методами дослідження психодинамічних властивостей людини;
- оцінювати рівень сформованості пізнавальних процесів;
- користуватися тестами загальних здібностей та інтелекту;
- застосовувати стандартизовані психологічні опитувальники;
- володіти проективними методиками;
- здійснювати діагностику міжособистісних стосунків в організаціях;
описувати
та
узагальнювати
результати
організаційної
психодіагностики;
- складати психологічні характеристики, портрети особи, колективу,
організації;
- робити прогнози та надавати рекомендації.
4.1. Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки здобувачів вищої освіти:
Інтегральна компетентність
Здатність вирішувати складні завдання та проблеми у процесі навчання та
професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення
дослідження та (або) здійснення інновацій та характеризується комплексністю
та невизначеністю умов та вимог.
Загальні компетентності
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Фахові компетентності
ФК4.
Здатність
здійснювати
практичну
діяльність
(тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від
спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.
Додаткові фахові компетентності, визначені за освітньою програмою:
ФК11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи
психологічної допомоги особам (групам осіб) у складних життєвих ситуаціях.
Програмні результати навчання
ПРН4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп,
організацій.
ПРН5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія,
консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі,
оцінювати якість.

5. Обсяг навчальної дисципліни
Вид заняття
Лекції
семінарські заняття / практичні
самостійна робота

Загальна кількість годин
4 год.
2 / 4 год.
80 год.

6. Ознаки навчальної дисципліни
Рік
семестр
викладання
2021

1

спеціальність

психологія

рік
навчання й/
здобувачів
вищої
освіти
2
(В)

Нормативни
вибірковий

Вибірковий

7. Пререквізити «Загальна психологія», «Соціальна психологія»,
«Профорієнтація та профвідбір», «Психологічний супровід професійної
діяльності на виробництві», «Практична психологія», «Психологія праці»,
«Ергономіка»,
«Психологія
управляння»,
«Економічна
психологія»,
«Психологічна служба».
8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання – комп’ютер,
проектор.
9. Політики курсу - згідно з «ПОЛОЖЕННЯМ про академічну
доброчесність у Національній академії внутрішніх справ» (затверджено
Рішенням Вченої ради НАВС від 27 березня 2018 р., протокол № 5; уведено в
дію Наказом НАВС від 30.03.2018 № 422)
10. Схема навчальної дисципліни
Тема заняття, вид навчального заняття, кількість годин, план заняття,
тези
Тема 1. Особливості діагностичної роботи організаційного психолога.
Лекція – 2 год.
Лекційне заняття – 2 години
План
1. Методи психодіагностики в організації.
2. Правила застосування психодіагностичних методик.
3. Етапи психологічної діагностики.
Психологічна сутність соціальної організації. Організаційна структура.

Формальна організаційна структура. Неформальна організаційна структура.
Співвідношення формальної та неформальної структури в організації.
Вертикальна структура. Горизонтальна структура. Повноваження. Делегування.
Проблемні групи. Менеджер-інтегратор.
Специфіка діагностичної роботи в організації. Методи психодіагностики
в організації. Види тестів. Категорії тестів. Недоліки використання тестів.
Правила використання психодіагностичних методик. Психограма.
Експертний висновок. Різновиди результатів психодіагностики. Результат
категоризації. Результати ранжування. Змістовний опис. Етапи психологічної
діагностики.
Тема 2. Діагностична робота психолога в вирішенні задач
професійного відбору персоналу
Лекційне заняття – 2 години
Семінарське заняття – 2 год.
План
1. Модель визначення професійної відповідності персоналу.
2. Професіограма професії.
3. Можливості сучасних психодіагностичних методик в вирішенні завдань.
профвідбору і підбору кадрів.
Професійний відбір. Раціональний розподіл кадрів. Модель визначення
професійної відповідності персоналу. Оптант. Адаптація. Виробництво.
Типологія людей з домінуючим мисленням. Типологія людей за формою
взаємодії.
Способи рішення професійних завдань. Сфера базових знань.
Домінуючий інтерес. Типологія людей за домінуючим інтересом.
Класифікаційна картка професії. Умови роботи. Професійна діяльність.
Професіограма. Компетенції. Професіограма професії. Профвідбір. Домінуючі
види діяльності. Можливості сучасних психодіагностичних методик в
вирішенні завдань профвідбору і підбору кадрів. План психодіагностики.
Психофізіологічний відбір.
Тема 3. Діагностична робота психолога в вирішенні задач щодо
визначення професійної компетентності персоналу
Практичне заняття – 2 години
План
1. Провести методики вивчення ступеню задоволеності умовами праці.
2. Схема оцінки обʼєктивної адаптації працівника:
метод групової оцінки особистості (ГОЛ); методика Р. Бейлса, методики
«Визначення рівня згуртованості колективу»
3. Схема оцінки субʼєктивної адаптації співробітника: діагностична
бесіда (бесіда для виявлення субʼєктивних критеріїв адаптації співробітника);

4. Розробити рекомендації керівнику організації щодо наступних питань:
1) Яким чином сформувати згуртованість колективу?
2) Як утримати цінних працівників і не допустити їх міграції до
конкурентів, які можуть запропонувати щось більше, ніж стандартний набір
«подяк» за роботу?
3) Яким чином можна підвищити продуктивність праці колективу, не
жертвуючи на це багато сил і фінансів?
Оцінка соціальної і професійної адаптації співробітника. Атестація. Види
адаптації. Етапи адаптації. Оцінка професійної компетентності персоналу.
Вимоги до професій і виявлення професійно важливих якостей фахівців систем
«людина-природа», «людина-техніка», «людина-знакова система», «людинахудожній образ», «людина-людина».
Схема оцінки обʼєктивної адаптації працівника. Метод групової оцінки
особистості (ГОЛ). Методика Р. Бейлса. Діагностична бесіда (бесіда для
виявлення субʼєктивних критеріїв адаптації співробітника). Методика вивчення
задоволеності умовами праці.
Тема 4. Методики психологічного обстеження при вирішенні задач
профвідбору і визначення професійної компетенції персоналу
Практичне заняття – 2 год
План
1. Психодіагностика інтелекту і креативності
2. Діагностика пізнавальних процесів
3. Діагностика особистісних якостей, інтересів і схильностей
Психодіагностика інтелекту і креативності. Діагностика пізнавальних
процесів. Діагностика особистісних якостей, інтересів і схильностей. Тести:
Бурдона; Мюнстерберга; «розподіл і переключення уваги»; Ліпмана «Логічні
закономірності». Методик: «Розстановки чисел»; «Оперативна памʼять»;
«Памʼять на числа»; «Памʼять на образы»; «Числові ряди», або оцінка
математичного мислення; «Інтелектуальна лабільність»; «Особистісний
диференціал»; «Дослідження ригідності»; «Вимірювання раціональності».
Опитувальники: самооцінки терпіння; оцінки своєї упертості.
Діагностика нервово-психічної стійкості. Діагностика мотиваційної
сфери. Діагностика комунікативних якостей. Методики: вивчення
задоволеності умовами праці; Ч. Спілбергера, Ю. Л. Ханіна; «Прогноз».
Опитувальник САН; вивчення мотивації успіху і боязні невдачі; вивчення
потреби в досягненні; шкала мотивації схвалення; оцінка рівня товариськості
(Тест В.Ф. Рахівського); тестова карта комунікативної діяльності; аналіз
процесу взаємодії по Р. Бейлсу.
Діагностика професійної спрямованності. Діагностика професійної
компетентності. Діагностика соціально-психологічних характеристик групових
особливостей і процесів. Методика «Мотиви вибору професії». Тест Д.
Голланда за визначенням типу особистості; профорієнтаційна анкета; набір

професіографічних матеріалів для професійної переорієнтації; карта оцінки
задоволеності роботою; «Рівень організаційної культури» (ОК).
11. Завдання самостійної роботи
Вимоги до організації самостійної роботи та структура навчальних
завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.
Основними завданнями самостійної роботи є підготовка і виконання
поточних навчальних завдань, а також самостійне вивчення окремих питань
дисципліни. Самостійна робота передбачає також підготовку рефератів за
наступними темами:
1.
Метод експерименту в психології управління
2.
Методи вивчення соціально-исихологічного клімату колективу
3.
Соціально-психологічні складові та форми управлінського
спілкування
4.
Менеджер і стиль керівництва,
5.
Організаційна культура менеджера
6.
Психологія ділової бесіди
7.
Психологічні особливості публічного виступу
8.
Імідж та його психологічні складові
9.
Формальні й неформальні структури в трудовому колективі
10.
Психологічна складова проблеми підвищення ефективності праці
11.
Формування й регулювання соціально-психологічного клімату
трудового колективу
12.
Управлінські конфлікти
13.
Методи арбітражу й посередництва в дозволі конфліктів
14.
Реклама як метод керування людьми: визначення, функції та
психологічна ефективність
15.
Методи організації групової дискусії при виробленні управлінсь
кого рішення
16.
Психотехніки поводження керівника в процесі ухвалення рішення
17.
Психологічні проблеми керівництва науковим колективом
18.
Психологічні принципи та методи в керівництві художнім
колективом
19.
Психологія керування в міжнародних відносинах
20.
Психологічні проблеми жінок у керуванні
21.
Система методів практичної психологічної роботи в керуванні
22.
Функції психодіагностики в практиці керування
23.
Тренінгові психологічні методики розвитку майстерності керівних
кадрів
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М., 1994.
28. Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб.: Речь, 2002.
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32. Журавлев П. В. Менеджмент персонала: Учебное пособие /
П. В. Журавлев. – М.: Издательство «Экзамен», 2004.
33. Карамушка Л. М. Психологія управління: Навч. посібник. – К.:
Міленіум. 2003.
34. Карамушка Л. М., Коломінський Н. Л., Войнович М. В., Андрос М. Є.,
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посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління
персоналом / Людмила Миколаївна Карамушка (ред.). – К. : МАУП, 2002.
35. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб.
для студ. вищих навч. закл.. — К. : Либідь, 2004.
36. Кишкель Е. Н. Управленческая психология: Учебник для студ. сред.
спец. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. и менеджменту. — М. :
Высшая школа, 2002.
37. Лозниця В. С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч.
посібник. — К. : ЕксОб, 2001.
38. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Посібник. – К.:
Академвидав, 2003.
39. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: 12 факторов мотивации:
Учеб. пособие / Е. Э. Лалаян (пер.с англ.). — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
40. Светлов В.А. Конфликт: модели, решения, менеджмент: Учеб.
пособие — СПб. : Питер, 2005.
41. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для
студентів вищ. навч. зал. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / За наук. ред.
Л. М. Карамушки. – К.: Фірма „ІНКОС”, 2005.
42. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів. – К. Академвидав, 2006.
43. Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посіб. /
Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002.
44. Щёкин Г. В. Организация и психология управления персоналом:
Учеб.-метод, пособие. - К.: МАУП, 2002.
Права та обов’язки здобувачів під час проведення навчальних занять
Здобувачі вищої освіти мають право на:
навчання впродовж життя;

якісні освітні послуги;
справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
повагу людської гідності;
захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будьяких форм насилля та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою,
пропаганди та агітації, що завдають шкоду здоров’ю здобувача вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти зобов’язані:
- виконувати вимоги програми навчальної дисципліни, дотримуючись
принципу академічної доброчесності;
- поважати гідність, права та свободи, законні інтереси усіх учасників
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти.
13. Система оцінювання та вимоги
Участь в роботі впродовж
Загальна система оцінювання
семестру/залік - 60/40
навчальної дисципліни
За умови відсутності пропусків
Умови
допуску
до
занять та незадовільних оцінок
підсумкового контролю
Оцінка
в балах
90-100
85–89
75–84
66–74
60–65
35–59
1–34

Оцінка
національною
шкалою

за

Оцінка за шкалою EKTS
О

Пояснення

цінка

Відмінно

задовільно

A
B
С
D
E

незадовільно

F
F

Добре

x

відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання
відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне
повторне
вивчення курсу

14. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основні напрями організаційної психодіагностики
Міждисциплінарні зв’язки організаційної психодіагностики.
Методи психодіагностики в організації
Вимоги до психодіагностичних методів і рівня кваліфікації психолога.
Недоліки використання тестів в роботі по профвідбору менеджерів
Правила застосування психодіагностичних методик

7. Етапи застосування психологічної діагностики
8. Основні види надання результатів діагностики для кадрового
консультування
9. Класи способів рішень професійних завдань
10. Професіограмма та її складові
11. Поняття та сутність професійного відбору
12.Оцінка соціальної і професійної адаптації співробітника
13. Оцінка професійної компетентності персоналу
14. Вимоги до професій і виявлення професійно важливих якостей
фахівців систем «людина-техніка», «людина-людина»
15. Вимоги до професій і виявлення професійно важливих якостей
фахівців систем «людина-знакова система», «людина-художній образ»
16. Методика Р. Бейлса.
17. Схема оцінки субʼєктивної адаптації співробітника: діагностична
бесіда (бесіда для виявлення субʼєктивних критеріїв адаптації співробітника)
18. Схема оцінки обʼєктивної адаптації працівника: метод групової
оцінки особистості (ГОЛ)
19. Методика вивчення задоволеності умовами праці
20. Психодіагностика інтелекту і креативності
21. Діагностика пізнавальних процесів
22. Діагностика особистісних якостей, інтересів і схильностей
23. Опитувальник самооцінки терпіння
24. Тест Бурдона
25. Тест Мюнстерберга
26. Тест «розподіл і переключення уваги»
27. Тест Ліпмана «Логічні закономірності»
28. Методика «Розстановки чисел»
29. Методика «Оперативна памʼять»
30. Методика «Памʼять на числа»; «Памʼять на образи»
31. Методика «Числові ряди», або оцінка математичного мислення
32. Методика «Інтелектуальна лабільність»
33. Діагностика нервово-психічної стійкості
34. Діагностика мотиваційної сфери
35. Діагностика комунікативних якостей
36. Методика вивчення задоволеності умовами праці
37. Методика «Прогноз»
38. Тестові карти комунікативної діяльності
39. Оцінка рівня товариськості (Тест В.Ф. Рахівського)
40. Вивчення потреби в досягненні
41. Шкала мотивації схвалення
42. Методика Ч. Спілбергера, Ю. Л. Ханіна
43. Аналіз процесу взаємодії по Р. Бейлсу
44.Діагностика професійної спрямованності
45.Діагностика професійної компетентності

46.Діагностика соціально-психологічних характеристик групових
особливостей і процесів
47.Методика «Мотиви вибору професії»
48.Тест Д. Голланда за визначенням типу особистості
49. Профорієнтаційна анкета
50. Набір професіографічних матеріалів для професійної переорієнтації
51. Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛОАМ)
52.Методика визначення стилю керівництва трудовим колективом
53. Методика «Потреба в перебудові»
54. Модифікована шкала 1-Е Д. Роттера
55. Адаптивний варіант методики визначення мотиваційного профілю
особистості
56. Експертна діагностика взаємодії в малих групах;
57.Визначення ціннісно-орієнтаційної єдності групи (Цоя)
58.Визначення опосредованності групової згуртованості цілям і задачам
спільної діяльності
59. Формування позитивної групової мотивації
60. «Рівень організаційної культури» (ОК)

