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Профільна наукова 

тема  

Розвиток психологічної та організаційної культури студентів 

Дослідницьке 

питання 

Чинники, що визначають ефективність організаційної взаємодії 

студентів. 

Завдання гуртка Дослідження особливостей ефективної взаємодії студентів та освітньої 

організації 

Професійні 

компетенції, які 

формуються у 

студентів 

Вміння вивчити сутність організації (вивчення змісту та 

структури організації, особливостей діяльності різних типів 

організацій, основних станін їх діяльності і психологічних 

закономірностей розвитку та ін.); 

Навчитись управляти організаціями (визначення сутності 

управління організаціями, психологічних особливостей діяльності 

менеджерів і управлінської команди організацій та іп.); 

Обгрунтовувати психологічних основи діяльності персоналу 

організацій (добір персоналу організації, забезпечення успішної 

адаптації працівників в організації, досягнення їх ефективної 

професійної кар´єри та іп.); 

Досліджувати особливості ефективної взаємодії працівників та 

організації (аналіз різних типів входження працівників в 

організацію, формування відданості працівників організації, вплив 

ріпних типів організаційної культури па ефективність діяльності 

організації та іп.); 

Вивчати психологічні основи 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. 

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху 

Консолідація та зближення фахівців, які працюють у сфері 

академічної та практичної психології; 

Формування ринку послуг у сфері організаційної психології та 

психології праці; 

Сприяння професійному розпитку та професійній кар´єрі членів 

Асоціації; 

Створити умови для підвищення психологічної та організаційної 

культури менеджерів персоналу та працівників організації; 

Сприяти міжнародному співробітництву в сфері організаційної 

психології та психології праці шляхом участі членів Асоціації в 

міжнародних форумах (конгресах, семінарах, треиінгах, 

міжнародних проектах тощо). 
 

Де і у який спосіб 

планується 

Написання  статей у студентсько-науковому збірнику 



висвітлення 

результатів 

наукового пошуку 

гуртківців? 

План роботи наукового гуртка 

Дата Назва заходу 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

~20.10.2015 Практичне заняття: Дослідження поняття 

«Організаційний ефект». 
Тичини 17. Москальов М.В. 

доцент Кафедри 

загальної, вікової 

та педагогічної 

психології  

~16.12.2015 Практичне заняття: «Комунікативні бар’єри 

в організації» 

Тичини 17. Москальов М.В. 

~10.02.2016 Практичне заняття: «Інформація й 

інформаційні процеси в організації». 

Тичини 17. Москальов М.В. 

~20.04.2016 Практичне заняття: Особливості протікання 

конфліктів в конкуруючих організаціях 

Тичини 17. Москальов М.В. 

 


