




 

ВСТУП 

 

1.  Мета дисципліни – ознайомити з основними психологічними технологіями 

роботи з персоналом в організаціях культури; проаналізувати етапи діяльності менеджера 

з персоналу в організаціях культури; сформувати навички управлінського спілкування та 

командотворення; оволодіння методами професійного підбору персоналу.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) знання теоретичних основ загальної і соціальної психології та 

психодіагностики;  

2) вміти оцінювати, аналізувати причини та наслідки взаємодії особистості в 

групі, груп, суспільних та соціальних інституцій; 

3) володіння елементарними навичками соціально-психологічного 

моделювання, методами вербальної і невербальної психодіагностики.   

 

3.  Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна присвячена 

вивченню психологічних технологій роботи з персоналом в різних організаціях культури, що є 

складовою частиною теоретичних і методичних засад управління персоналом та 

менеджменту організації загалом. Основна мета управління персоналом полягає в 

ефективному забезпеченні досягнення стратегічних цілей організації закладу культури. 

Тому в рамках дисципліни будуть розглянуті психологічні технології та окремі техніки 

роботи з персоналом в організації, які дозволяють проаналізувати основні етапи 

здійснення діяльності менеджера з персоналу в організаціях культури; сформувати 

навички управлінського спілкування, формування управлінської команди; забезпечити 

оволодіння сучасними методами професійного відбору та підбору персоналу. Також 

значущими є питання профілактики конфліктів та стресів в умовах діяльності організації і 

способів та шляхів профілактики емоційного вигорання працівників, що сприятиме 

ефективності та конкурентоспроможності закладів культури.  

 

4.  Завдання (навчальні цілі) – ознайомити студентів з науковими підходами 

до управління персоналом організацій і методичним забезпеченням кадрового 

менеджменту в організаціях культури; сформувати цілісну систему знань щодо діяльності 

служби управління персоналом у організації;  оволодіти технологіями та техніками роботи 

з персоналом в організаціях культури; засвоїти алгоритмом планування відбору,  адаптації 

та навчання персоналу організації; отримання навичок з оцінки працівників, що дозволить 

сформувати вміння працювати із запитом організації на залучення і розвиток її персоналу 

в сучасних умовах; забезпечити усвідомлення того, що людські ресурси є одним із 

значущих чинників конкурентної переваги сучасних організацій різного профілю 

діяльності, зокрема закладів культури, в умовах зростаючого глобального ринкового 

середовища. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 
компетентностей 

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 8 Здатність працювати в команді.  
ЗК 11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; 

ФК 3 Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з 



 

використанням загальнонаукових та спеціальних наукових методів; 
ФК 7 Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері 

культури на основі розуміння специфіки соціокультурних процесів. 
ФК 8 Здатність створювати аналітичні звіти, розробляти рекомендації та 

генерувати проекти (культурно-мистецькі, художні та дозвіллєві) щодо об'єктів 
професійної діяльності, використовуючи актуальну нормативну основу. 

ФК 11 Здатність організувати культурні події, використовуючи сучасні методи 
та технології. 

ФК 12. Здатність дотримуватися стандартів професійної етики та 
міжкультурної комунікації. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1. Знати:       30% 

1.1. Знати й розуміти зміст поняття, сфери 

використання та функції основних 

технологій і технік роботи психологів в 

організаціях культури як в Україні, так і 

за кордоном. 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота        

Усне й письмове  

опитування,  

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

3% 

1.2. Знати й розуміти методологію і 

психологічні методи вивчення 

особистості в системі управління; 

соціально-психологічні методи вивчення 

організації в структурі управління; 

методи, спрямовані на розв'язання 

управлінських завдань і прийняття 

управлінських рішень в організаціях 

культури; соціально-психологічні методи 

управління персоналом в організаціях 

культури. 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота        

Усне й письмове  

опитування,  

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань   

4% 

1.3.  Знати й розуміти зміст поняття 

технологічного підходу в роботі 

організаційних психологів і сутність та 

особливості застосування гуманітарних і 

психологічних  технології при роботі з 

персоналом  закладів культури. 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усне й письмове  

опитування,  

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

3% 

1.4.  Знати  й розуміти  зміст поняття  

інтерактивні техніки та їх роль у 

реалізації технологічного підходу в 

роботі організаційних психологів. Роль 

організаційно-спрямовуючих 

інтерактивних технік у формуванні 

психологічної культури менеджерів і 

персоналу організацій. 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота   

 

      

Усне й письмове  

опитування,  

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

4% 



 

 1.5. Знати та розуміти  зміст поняття  

управлінське рішення та чинники, що 

впливають на його прийняття в 

організації (інформаційно-смисловий 

компонент технології). Методи 

діагностики особливостей прийняття 

управлінських рішень в організації 

(діагностичний компонент технології). 

Методи дослідження особливостей 

професійної етики менеджерів 

(діагностичний компонент технології). 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усне й письмове  

опитування,  

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

4% 

1.6. Знати   й розуміти  основні види, 

причини виникнення та шляхи 

подолання організаційних конфліктів у 

закладах культури. Зміст і причини 

комунікативних бар´єрів в організації, їх 

види та причини виникнення . 

Зміст і структуру професійної етики 

менеджерів. 

Модель психолого-організаційного 

консультування з проблеми розв´язання 

конфліктів в організаціях культури 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усне й письмове  

опитування,  

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

4% 

 

1.7. Знати й розуміти зміст, структуру та 

основні прояви синдрому «професійного 

вигорання» у менеджерів і персоналу 

організацій культури. Рівні та стадії 

синдрому професійного вигорання. 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усне й письмове  

опитування,  

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

4% 

1.8. Знати й розуміти основні техніки роботи 

організаційного менеджера у закладі 

культури: техніки підвищення довіри, 

пов'язані з роботою; техніки впливу на 

організаційні змінні, що підвищують 

рівень соціальної довіри; техніки 

ефективної поведінки; техніки впливу й 

протистояння впливу.   

Лекція, семінар,  

самостійна 

робота 

Усне й письмове  

опитування,  

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

4% 

2.  Уміти;   35% 

2.1. Уміти використовувати основні 

технології і техніки роботи менеджера в 

організаціях культури; уміти створювати 

довірливі стосунки в колективі, вміння 

переконувати, оцінювати, аналізувати 

причини та наслідки поведінки людини, 

вміння створювати команду. 

 Семінар, 

самостійна 

робота       

Усне й письмове 

опитування,   

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

4% 

2 2. Уміти застосовувати методологію і 

психологічні методи вивчення 

особистості в системі управління; 

соціально-психологічні методи вивчення 

організації в структурі управління; 

методи, спрямовані на розв'язання 

управлінських завдань і прийняття 

 Семінар, 

самостійна 

робота       

Усне й письмове 

опитування,   

презентації, 

тест,  виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

4% 



 

управлінських рішень; соціально-

психологічні методи управління 

персоналом в організації  культури. 

2.3.  Уміти застосовувати технологічний 

підхід в роботі організаційних 

психологів та враховувати особливості 

застосування гуманітарних і 

психологічних  технології при роботі з 

персоналом. Володіти навичками 

комунікації, впливати на людей, мати 

лідерські здібності, володіти методами 

управління персоналом в організації 

культури. 

 Семінар, 

самостійна 

робота       

Усне й письмове 

опитування,   

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

4% 

2.4. Уміти застосовувати інтерактивні технік 

та враховувати їх особливості у 

реалізації технологічного підходу в 

роботі організаційних психологів; 

враховувати особливості застосування 

організаційно-спрямовуючих 

інтерактивних технік у формуванні 

психологічної культури менеджерів і 

персоналу організацій культури. 

 Семінар, 

самостійна 

робота       

Усне й письмове 

опитування,   

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

5% 

2.5. Уміти вирізняти чинники, що впливають 

на прийняття управлінських рішень в 

організації (інформаційно-смисловий 

компонент технології). Уміти 

застосовувати методи діагностики 

особливостей прийняття управлінських 

рішень в організації (діагностичний 

компонент технології); методи 

дослідження особливостей професійної 

етики менеджерів (діагностичний 

компонент технології) в організаціях 

культури. 

 Семінар, 

самостійна 

робота       

Усне й письмове 

опитування,   

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

4% 

2.6. Уміти класифікувати основні види, 

причини виникнення та шляхи 

подолання організаційних конфліктів. 

Вирізняти чинники комунікативних 

бар´єрів в організації, їх види та причини 

виникнення; використовувати модель 

організаційного консультування з 

проблеми розв´язання конфліктів в 

організації  культури. 

      

 Семінар, 

самостійна 

робота       

Усне й письмове 

опитування,   

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

4% 

2.7.  Уміти вирізняти основні прояви, рівні та 

стадії синдрому «професійного 

вигорання» у менеджерів і персоналу 

організацій культури. 

 Семінар, 

самостійна 

робота       

Усне й письмове 

опитування,   

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

5% 

2.8. Уміти застосовувати основні техніки  Семінар, Усне й письмове 5% 



 

роботи організаційного менеджера: 

техніки підвищення довіри, пов'язані з 

роботою; техніки впливу на 

організаційні змінні, що підвищують 

рівень соціальної довіри; техніки 

ефективної поведінки; техніки впливу й 

протистояння впливу.          

самостійна 

робота       

опитування,   

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань  

3.1. Чітко й логічно викладати свої знання, й 

реалізовувати уміння; обґрунтовувати і 

толерантно відстоювати власну позицію 

щодо  дискусійних питань і ситуацій як 

навчального, так і міжособистісного 

спілкування в процесі теоретичної й 

практичної фахової підготовки.  

Успішно комунікувати з 

одногрупниками і педагогами в 

навчальній і позанавчальній діяльності. 

Усвідомлювати й  демонструвати 

розуміння особистої відповідальності за 

результати навчальної і фахово-

професійної підготовки; зокрема при 

проходженні практики та в майбутній 

професійній діяльності. 

 Семінар, 

самостійна 

робота       

Усне й письмове 

опитування,   

презентації, 

тест, виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

15% 

4.1. Вироблення у студентів практичних 

навичок щодо групового вирішення 

актуальних проблем планування роботи з 

персоналом та керівництвом в організації 

культури та їх належного представлення 

за допомогою сучасних технічних 

засобів у вигляді  медіапрезентації. 

Самостійно приймати й обґрунтувати 

рішення щодо навчальних і 

позанавчальних ситуацій з точки зору 

сутності та змісту комунікаційної та 

управлінської  діяльності в організації, 

тенденцій   становлення і розвитку 

організаційної культури в Україні;   

Формувати  уміння і навички 

використання різних технологій і технік 

роботи з персоналом в організаціях  

культури.  

 самостійна 

робота 

   Усне й письмове 

опитування, 

контрольна 

робота, тест, 

виконання 

індивідуальних і 

групових творчих 

завдань 

  

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 

 

 

         Результати навчання 
                      дисципліни   
 
Програмні результати 
навчання  1

.1
 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

1
.7

 

1
.8

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

2
.7

 

2
.8

 

3
.1

  

4
. 
1
 

ПРН -6. Виявляти, 
перевіряти та 
узагальнювати інформацію 
щодо різноманітних 
контекстів культурної 
практики, визначати ступінь 
їх актуальності із 
застосуванням релевантних 
джерел, інформаційних, 
комунікативних засобів та 
візуальних технологій. 

+ + + + + + + +           

ПРН – 12. Обґрунтовувати, 
розробляти та реалізовувати 
культурні події та проекти з 
дотриманням законодавства 
та у відповідності до 
визначених мети та завдань. 

        + + + + + + + +  + 

ПРН – 13. Презентувати 
знання про культуру 
відповідно до спеціалізації 
представників різних 
професійних груп та 
здобувачів освіти. 

           + + +     

ПРН – 15. Вільно 
спілкуватися з професійних 
питань усно та письмово 
державною та іноземними 
мовами з урахуванням мети 
спілкування та 
соціокультурних 
особливостей його 
контексту.  

                +  

ПРН – 16. Визначати, 
формулювати та 
аргументувати власну 
громадянську та професійну 
позицію щодо актуальних 
суспільних питань. 

                 + 



 

7. Схема формування оцінки 

 

7.1. Форми оцінювання студентів: 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 30% від загальної оцінки, та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.8); 
(комунікація 3.1); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 70% 
загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна відповідь, доповнення: РН 1.1.-4.1. – 22 / 40 балів  

2. Презентації, участь у дискусіях, робота у мікрогрупах: РН 1.1 - 4.1 – 18 / 30 

балів  

3. Тестові завдання: РН 1.1- 4.1 – 10 / 10 балів 

Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем 
у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час 
навчального періоду складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу, 
презентації, роботу у мікрогрупах, тестові завдання. Всі ці види робіт за семестр 
мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  50 балів  

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1.-1.4., 2.1., 2.2., 2.3. – 10 / 20 балів  

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 
за систематичну роботу протягом семестру з урахуванням підсумкової контрольної 
роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і 
не передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 
60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в 
письмовій формі  та здати/надіслати електронною поштою викладачу.    

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 50, максимум 80 балів) та 
підсумкової контрольної роботи (мінімум 10, максимум 20 балів). 

 

 Min. – 60  балів Max.– 100  балів 
Усна відповідь 6  х  3 = 18 10  х  3 = 30 
Доповнення 4  х  1 = 4 5  х  2 = 10 
Презентації, участь у дискусіях, 
робота у мікрогрупах 

3  х  6 = 18 5  х  6 = 30 

виконання тестових вправ                   10х1 =10 10х1 =10 
Контрольна робота 10 х  1 = 10 20  х  1 = 20 

- підсумкове оцінювання (залік) здійснюється у формі підсумкової 
контрольної роботи (ПКР), що включає матеріал з усього курсу. Максимальна 
кількість балів за виконання ПКР — 20, якщо студент набирає за ПКР менше 10 
балів, ПКР вважається виконаною незадовільно. 

 
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів за систематичну роботу впродовж 
усього семестру. 

 



 

 Семестрова 
кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 
робота) /або залік 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 50 10 60 

Максимум 80 20 100 

7.2.Організація оцінювання: 

Усні відповіді, доповнення, участь у дискусіях, виконання практичних завдань 
оцінюються на кожному семінарському занятті, контрольна робота виконується в 
аудиторії відповідно до розкладу до 20 жовтня, підсумкова контрольна робота 
виконується в аудиторії в кінці семестру перед виставленням заліку. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
контрольних робіт здійснюються відповідно до «Положення про порядок оцінювання 
знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 
жовтня 2010 року. 

 

Шкала відповідності 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

  

   СССТТТРРРУУУКККТТТУУУРРРААА  НННАААВВВЧЧЧАААЛЛЛЬЬЬНННОООЇЇЇ  ДДДИИИСССЦЦЦИИИПППЛЛЛІІІНННИИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 

 

ТЕМИ 

Кількість годин 

Лекції 
Семінар. 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовна частина 1. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В 

РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ 

Тема 1. Методи психології управління та організаційної психології.   4 2 

 
6 

Тема 2. Технологічний підхід в роботі організаційних психологів 

закладів культури 

 

3 2 

 
8 

Тема 3. Роль інтерактивних технік в реалізації технологічного 

підходу в роботі організаційних психологів. 
4 2 

 

     

8 

Змістовна частина 2.   ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ 

Тема 4.    Основні технології та методи роботи організаційних 
психологів з менеджерами, персоналом організацій культури. 

6 2 6 

Тема 5.   Технологія запобігання та розв’язання організаційних конфліктів 
у закладах культури 

 

4 2 6 

Тема 6. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного 
вигорання» в організаціях  

3 2 6 

Тема 7.Основні техніки роботи організаційного психолога з 

психодіагностики щодо відбору та розвитку персоналу закладів 

культури 

 

4 2 

 
6 

Підсумкова контрольна робота 2          

ВСЬОГО 30 14 46 

  

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 30  год. 
Семінари – 14 год. 
Самостійна робота – 46 год. 
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