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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Психологічне організаційне консультування”складена

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки другого (магістерського) рівня вищої

освіти спеціальності 053 психологія.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1.  Мета викладання навчальної дисципліни – засвоєння студентами знань та навичок,

необхідних для здійснення практичної діяльності у сфері організаційного консультування.

1.2.  Основні  завдання  вивчення  дисципліни:  ознайомлення  студентів  з  теоретико-

методологічними  засадами  організаційного  консультування,  засвоєння  основних  моделей

діяльності організаційного консультанта, формування навичок надання психологічної допомоги

організації як системі.    

1.3.  Кількість кредитів – 3.

1.4.  Загальна кількість годин – 90. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

1-й 1-й
Семестр

2-й 2-й
Лекції

12 год. 6 год.



Практичні, семінарські заняття
12 год. 4 год.

Лабораторні заняття
год. год.

Самостійна робота, у тому числі
66 год. 80 год.

Індивідуальні завдання
год.

 1.6. Заплановані результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної  

програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

–  засвоїти  знання  щодо  сутності  організаційного  консультування  та  його  теоретико-

методологічних основ;

–  сформувати  вміння  використовувати  існуючі  підходи  та  методи  в  організаційному

консультуванні;

– опанувати методи діагностики організацій; 

– вміти надавати психологічні консультації щодо організаційного розвитку та подолання

існуючих проблем.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1.Організаційне консультування як вид практичної діяльності психолога

Тема 1. Сутність організаційного консультування

Предмет, цілі та завдання організаційного консультування. Історія розвитку цього виду

практичної  діяльності,  значущість  та  критика  результатів  Хоторнського  експерименту.

Ліберальна та консервативна ідеології в організаційному консультуванні. Феноменологічна та

емпірична орієнтації  організаційного консультування. Види організаційного консультування.

Види програм організаційного консультування. Споріднені до організаційного консультування

напрями соціально-психологічного консультування: психологічне посередництво (медіація) у

конфлікті;  професійне  консультування;  організаційний  консалтинг;  індивідуальне

організаційне консультування. Відмінне та спільне у поняттях «організаційне консультування»

та «організаційний консалтинг».

Тема 2. Теоретико-методологічні основи організаційного консультування 

Системний  підхід  та  системний  аналіз  у  діяльності  організаційного  консультанта.

Клінічний  підхід  або  концепція  глибокого консультування.  Психоаналітична  перспектива  в

організаційному  консультуванні.  Груп-аналітичний  підхід.  Гештальт-підхід.

Конструкціоністські  підходи  в  організаційному  консультуванні.  Інтерпретативні  підходи.

Моделі  втручання  в  організаційному  консультуванні.  Цикл  досвіду  організації.  Рівні

організації, її границі. Ролі організаційного консультанта. Спонукаючі до змін та обмежуючі їх

сили. Спротив змінам в організації, види спротиву.   



Розділ 2. Прикладні аспекти організаційного консультування

Тема 1. Діагностика  в організаційному консультуванні 

Контракт  та  встановлення  відносин  допомоги. Емпіричний  підхід  у  діагностиці

організації:  формулювання  гіпотез  та  їх  перевірка  з  використанням  кількісних  методів.

Феноменологічний  підхід  в  організаційному  консультуванні:  спостереження  феноменів

організації  та  контексту, комплексне  їх  дослідження,  процедура  тріангуляції  у  діагностиці

організацій.  Гіпотеза  зеркалювання  та  її  значення  для  діагностики організації.  Постановка

загальної мети, планування втручання. 

Тема 2. Індивідуальне організаційне консультування

Особливості консультування керівників та співробітників. Особистісне консультування

в  організації.  Застосування  інтервенцій  консультативної  психології  в  організаційному

консультуванні. Присутність консультанта. Навички компетентного інтервенціоніста.  

  

Тема 3. Організаційне консультування в групі

Групова  динаміка  в  організації.  Лідерство  як  прояв  інтрапсихічних  потенцій

особистості та функція розподілена між членами групи. Спостереження групових феноменів.

Динаміка  групи  як  організму  у  гештальт-підході.  Формування  автентичної  команди.

Організаційні  конфлікти  та  методи  їх  вирішення,  міжрупова  та  внутрішньогрупова

конкуренція. Групові вправи та експерименти в організаційному консультуванні: рольові ігри,

психодраматичні вправи, робота з метафорами та ін. 

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1.Організаційне консультування як вид практичної діяльності психолога

Тема 1. Сутність 
організаційного 
консультування

13 2 11 15 1 14

Тема 2. Теоретико-
методологічні основи 
організаційного 
консультування

28 4 2 22 29 2 1 26

Разом за розділом 1 41 6 2 33 44 3 1 40
Розділ 2. Прикладні аспекти організаційного консультування



Тема 1. Діагностика  в 
організаційному 
консультуванні

17 2 4 11 15 1 1 13

Тема 2. Індивідуальне 
організаційне 
консультування

15 2 2 11 15 1 1 13

Тема 3. Організаційне 
консультування в групі

17 2 4 11 16 1 1 14

Разом за розділом 2 49 6 10 33 46 3 3 40
Усього годин 90 12 12 66 90 6 4 80

4. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1  Уважність консультанта до організаційних феноменів 2
2  Оцінка мотивації та лояльності персоналу 2
3  Інтегральний аналіз організаційного середовища за С. Гінгером 2

4
 Формулювання запитань в індивідуальному організаційному 
консультуванні

2

5 Групові вправи та експерименти в організаційному консультуванні 2
6  Захист практичних робіт 2

Разом 12

5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Денна
форма
(годин)

Заочна
форма
(годин)

Форми контролю

1 Підготовка до лекційних занять 16 20 Поточний контроль
2 Підготовка до практичних занять 16 20 Поточний контроль
3 Виконання практичної роботи 17 20 Письмовий звіт,

захист
4 Підготовка до заліку 17 20 Залік

Разом 66 80

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачені навчальним планом.



7. Методи контролю

Передбачено наступні методи контролю: поточний контроль, оцінка звіту з виконання

практичної роботи, захист практичної роботи, залік.

Поточний контроль – проводиться викладачем на лекційних та практичних аудиторних

заняттях.  Завданнями  поточного  контролю  є  перевірка  рівня  підготовки  студентів  до

сприйняття та обговорення теоретичного матеріалу з курсу, до виконання практичної роботи,

заохочення  навчальної  активності  студентів.  Основною  метою  поточного  контролю  є

забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та студентами у процесі навчання, управління

навчальною  мотивацією  студентів.  Поточний  контроль  може  проводитися  у  формі  усного

опитування або письмового експрес-контролю на лекціях та практичних заняттях.

Оцінка звітів з виконання практичної роботи відображає ступінь засвоєння студентом

основних  понять  та  принципів  організаційного  консультування,  сформованості  вмінь

здійснювати діагностику організації та розробляти відповідні  практичні рекомендації. 

Захист практичної роботи дозволяє оцінити ступінь сформованості у студента навичок

презентації власної консультативної програми, переконання замовника у її релевантності. 

Залікова робота відображає засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма розділами.

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів  (денна форма)

Аудиторна робота на лекційних заняттях – до 2 балів за заняття:

2  бали  –  студент готовий до лекції,  ознайомлений з  літературними джерелами,  бере

активну участь в обговоренні дискусійних питань, аргументовано викладає власну точку зору;

1  бал  –  студент  висловлює  певну  точку  зору,  хоча  й  недостатньо  знайомий  з

літературними джерелами за темою лекції, не може її обґрунтувати у достатній мірі. 

Аудиторна робота на практичних заняттях – до 3 балів за заняття:

3 бали – систематична, активна робота на занятті, участь в обговоренні, виконання всіх

завдань,  здатність  пояснити  спостережувані  феномени,  спираючись  на  засвоєні  теоретичні

знання, виступи логічні та послідовні;

2  бали  –  систематична,  активна  робота  на  занятті,  певні  труднощі  у  теоретичному

обґрунтуванні власної думки;

1 бал – студент виконує завдання, висловлює свою думку, але не може її обґрунтувати.  

Письмовий  звіт  з  виконання  практичної  роботи –  оцінюється  в  20  балів.  Мета

практичної  роботи   –  діагностика  організації  та  розроблення  релевантних  рекомендацій.

Студент  самостійно  підбирає  та  обґрунтовує  діагностичні  методи,  використовуючи  знання

отримані  на  лекціях  та  практичних  заняттях,  здійснює  діагностику  організації,  розробляє



рекомендації, спрямовані на покращення ситуації або вирішення організаційних складностей.

Найвищий бал отримує робота, що відповідає меті, подана своєчасно, в якій продемонстровано

застосування знань щодо організаційного консультування на практиці.  

20  балів  –  у  звіті  представлено  обґрунтування  методів  діагностики  організації,

охарактеризовано  респондентів,  організаційну  ситуацію  в  цілому,  представлено  результати

здійсненої  діагностики  у  наочній  та  зрозумілій  формі,  здійснено  їх  якісну  інтерпретацію,

аналіз,  сформульовано  змістовні  висновки  та  практичні  рекомендації,  в  яких  визначено

конкретні  техніки/методики  організаційного  консультування,  прикріплено  додатки  з  усіма

протоколами,  анкетами,  аудіозаписами,  звіт  подано  вчасно,  він  відповідає  вимогам,  що

висуваються до наукових звітів;

14-19 балів – студент обґрунтував методики діагностики, охарактеризував респондентів,

організаційну  ситуацію,  представив  результати,  проінтерпретував  та  проаналізував  їх,

сформулював висновки та практичні рекомендації, прикріпив додатки, подав звіт вчасно, але у

звіті було виявлено певні недоліки (один-два): недостатнє наукове обґрунтування методик, не 

наочна форма представлення результатів, окремі помилки в інтерпретації результатів, один з

висновків  необґрунтований,  одна  з  рекомендацій  необґрунтована,  незрозуміло,  як

застосовувати одну з рекомендацій;   

8-13 балів – студент обґрунтував методики дослідження, охарактеризував респондента,

організаційну  ситуацію,  представив  результати,  але  інтерпретація  результатів,  практичні

рекомендації  необґрунтовані. Також оцінка від 8 до 13 балів може бути поставлена за звіти

подані з запізненням, недбале оформлення звітів; 

1-7 балів  – студент відображає у звіті  окремі  результати,  але  відсутні  обґрунтування

методик,  характеристика  респондентів  та  організаційної  ситуації,  інтерпретація  результатів,

висновки та практичні рекомендації;

0 балів – у роботі виявлено запозичення з інших джерел, оформлені неналежним чином,

плагіат.      

Захист практичної роботи – оцінюється у 10 балів. 

10 балів отримує студент, який логічно, послідовно та лаконічно характеризує в усній

промові  основні  організаційні  складнощі,  які  йому вдалося виявити завдяки діагностиці,  та

пропонує  конкретні  та  зрозумілі  практичні  рекомендації,  здатний  відповісти  на  поставлені

уточнюючі запитання;

6-9 балів – виступ логічний та послідовний, але має певні недоліки (один-два): відсутня

систематизація організаційних складностей, студент не може їх пояснити, одну з рекомендації

не було обґрунтовано, студент не зміг відповісти на уточнююче запитання;



3-5 – у виступі виявлено більше ніж 2 зазначені вище недоліки;

1-2 – студент виступив,  представив результати  діагностики,  але  не  зміг  їх  пояснити,

проінтерпретувати. 

Залікова робота – 40 балів. Робота складається з двох частин: теоретичної (визначення

рівня засвоєних теоретичних знань) та практичної (визначення рівня сформованих практичних

навичок).  Перша  частина  містить  10  тестових  запитань,  правильна  відповідь  на  кожне

оцінюється у 2 бали, отже за першу частину студент може отримати загалом 20 балів.

Друга  частина вимагає аналізу та  висування пропозицій щодо вирішення практичної

ситуації у сфері організаційного консультування. Максимальна оцінка за другу частину – також

20 балів.

20 балів отримує студент, який проаналізував ситуацію з використанням наукових знань

щодо організаційного консультування (концептів, принципів, моделей), запропонував напрями

та конкретні техніки вирішення ситуації, обґрунтував їх;

12-19 – студент загалом аналізує ситуацію з використанням знань щодо організаційного

консультування, пропонує напрями та техніки її вирішення, але недостатньо обґрунтовує свою

відповідь;

6-11 – в аналізі ситуації  та напрямів її вирішення студент використовує знання щодо

організаційного консультування епізодично;

1-5 – студент аналізує ситуацію на рівні побутових, життєвих знань. 

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів  (заочна форма)

Аудиторна робота на лекційних заняттях – до 2 балів за заняття:

2  бали  –  студент готовий до лекції,  ознайомлений з  літературними джерелами,  бере

активну участь в обговоренні дискусійних питань, аргументовано викладає власну точку зору;

1  бал  –  студент  висловлює  певну  точку  зору,  хоча  й  недостатньо  знайомий  з

літературними джерелами за темою лекції, не може її обґрунтувати у достатній мірі. 

Аудиторна робота на практичних заняттях – до 7 балів за заняття:

6-7 бали – систематична, активна робота на занятті,  участь в обговоренні, виконання

всіх завдань, здатність пояснити спостережувані феномени, спираючись на засвоєні теоретичні

знання, виступи логічні та послідовні;

3-5 бали –  систематична,  активна робота  на  занятті,  певні  труднощі у теоретичному

обґрунтуванні власної думки;

1-2 бал – студент виконує завдання, висловлює свою думку, але не може її обґрунтувати.



Письмовий  звіт  з  виконання  практичної  роботи –  оцінюється  в  25  балів.  Мета

практичної  роботи   –  діагностика  організації  та  розроблення  релевантних  рекомендацій.

Студент  самостійно  підбирає  та  обґрунтовує  діагностичні  методи,  використовуючи  знання

отримані  на  лекціях  та  практичних  заняттях,  здійснює  діагностику  організації,  розробляє

рекомендації, спрямовані на покращення ситуації або вирішення організаційних складностей.

Найвищий бал отримує робота, що відповідає меті, подана своєчасно, в якій продемонстровано

застосування знань щодо організаційного консультування на практиці.  

25  балів  –  у  звіті  представлено  обґрунтування  методів  діагностики  організації,

охарактеризовано  респондентів,  організаційну  ситуацію  в  цілому,  представлено  результати

здійсненої  діагностики  у  наочній  та  зрозумілій  формі,  здійснено  їх  якісну  інтерпретацію,

аналіз,  сформульовано  змістовні  висновки  та  практичні  рекомендації,  в  яких  визначено

конкретні  техніки/методики  організаційного  консультування,  прикріплено  додатки  з  усіма

протоколами, анкетами, аудіозаписами, звіт подано вчасно, він відповідає вимогам, 

що висуваються до наукових звітів;

16-24 балів – студент обґрунтував методики діагностики, охарактеризував респондентів,

організаційну  ситуацію,  представив  результати,  проінтерпретував  та  проаналізував  їх,

сформулював висновки та практичні рекомендації, прикріпив додатки, подав звіт вчасно, але у

звіті було виявлено певні недоліки (один-два): недостатнє наукове обґрунтування методик, не

наочна форма представлення результатів, окремі помилки в інтерпретації результатів, один з

висновків  необґрунтований,  одна  з  рекомендацій  необґрунтована,  незрозуміло,  як

застосовувати одну з рекомендацій;   

9-15 балів – студент обґрунтував методики дослідження, охарактеризував респондента,

організаційну  ситуацію,  представив  результати,  але  інтерпретація  результатів,  практичні

рекомендації  необґрунтовані. Також оцінка від 9 до 15 балів може бути поставлена за звіти

подані з запізненням, недбале оформлення звітів; 

1-8 балів  – студент відображає у звіті  окремі  результати,  але  відсутні  обґрунтування

методик,  характеристика  респондентів  та  організаційної  ситуації,  інтерпретація  результатів,

висновки та практичні рекомендації;

0 балів – у роботі виявлено запозичення з інших джерел, оформлені неналежним чином,

плагіат.      

Захист практичної роботи – оцінюється у 15 балів. 

15 балів отримує студент, який логічно, послідовно та лаконічно характеризує в усній

промові  основні  організаційні  складнощі,  які  йому вдалося виявити завдяки діагностиці,  та



пропонує  конкретні  та  зрозумілі  практичні  рекомендації,  здатний  відповісти  на  поставлені

уточнюючі запитання;

8-14 балів – виступ логічний та послідовний, але має певні недоліки (один-два): відсутня

систематизація організаційних складностей, студент не може їх пояснити, одну з рекомендації

не було обґрунтовано, студент не зміг відповісти на уточнююче запитання;

4-7 – у виступі виявлено більше ніж 2 зазначені вище недоліки;

1-3 – студент виступив,  представив результати  діагностики,  але  не  зміг  їх  пояснити,

проінтерпретувати. 

Залікова робота – 40 балів. Робота складається з двох частин: теоретичної (визначення

рівня засвоєних теоретичних знань) та практичної (визначення рівня сформованих практичних

навичок).  Перша  частина  містить  10  тестових  запитань,  правильна  відповідь  на  кожне

оцінюється у 2 бали, отже за першу частину студент може отримати 20 балів.

Друга  частина вимагає аналізу та  висування пропозицій щодо вирішення практичної

ситуації у сфері організаційного консультування. Максимальна оцінка за другу частину – також

20 балів.

20 балів отримує студент, який проаналізував ситуацію з використанням наукових знань

щодо організаційного консультування (концептів, принципів, моделей), запропонував напрями

та конкретні техніки вирішення ситуації, обґрунтував їх;

12-19 – студент загалом аналізує ситуацію з використанням знань щодо організаційного

консультування, пропонує напрями та техніки її вирішення, але недостатньо обґрунтовує свою

відповідь;

6-11 – в аналізі ситуації  та напрямів її вирішення студент використовує знання щодо

організаційного консультування епізодично;

1-5 – студент аналізує ситуацію на рівні побутових, життєвих знань. 

8. Схема нарахування балів

Для денного відділення

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залікова
робота

Сума

Розділ 1 Розділ 2 Звіт
Захист
звіту

Разом

Т1 Т2 Т1 Т2 Т3
2 7 8 5 8 20 10 60 40 100



Для заочного відділення

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залікова
робота

Сума

Розділ 1 Розділ 2 Звіт
Захист
звіту

Разом

Т1 Т2 Т1 Т2 Т3
1 5,5 4,5 4,5 4,5 25 15 60 40 100



Методи контролю та розподіл балів, що отримує студент

(денна форма)

Вид роботи Максимальна кількість балів
Залікова письмова робота 40
Робота на лекційних заняттях 12
Робота на практичних заняттях 18
Звіт з практичної роботи 20
Захист практичної роботи 10

Методи контролю та розподіл балів, що отримує студент

(заочна форма)

Вид роботи Максимальна кількість балів
Залікова письмова робота 40
Робота на лекційних заняттях 6
Робота на практичних заняттях 14
Звіт з практичної роботи 25
Захист практичної роботи 15

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності

протягом семестру

Оцінка

для чотирирівневої

шкали оцінювання

для дворівневої

шкали оцінювання
90 - 100 відмінно

зараховано
70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано



Орієнтовні питання до підсумкового контролю

1. Предмет, цілі та завдання організаційного консультування

2. Історія розвитку організаційного консультування

3. Значущість та критика результатів Хоторнського експерименту

4. Ліберальна та консервативна ідеології в організаційному консультуванні

5. Феноменологічна та емпірична орієнтації організаційного консультування

6. Види організаційного консультування

7. Види програм організаційного консультування

8. Споріднені  до  організаційного  консультування  напрями  соціально-психологічного

консультування

9. Відмінне та спільне у поняттях «організаційне консультування» та «організаційний

консалтинг»

10. Системний підхід та системний аналіз у діяльності організаційного консультанта 

11.Клінічний підхід або концепція глибокого консультування

12. Психоаналітична перспектива в організаційному консультуванні

13. Груп-аналітичний підхід

14. Гештальт-підхід

15. Конструкціоністські підходи в організаційному консультуванні

16. Інтерпретативні підходи

17. Моделі втручання в організаційному консультуванні

18. Цикл досвіду організації

19. Рівні організації, її границі

20. Ролі організаційного консультанта

21. Спонукаючі до змін та обмежуючі їх сили

22. Спротив змінам в організації, види спротиву   

23. Контракт та встановлення відносин допомоги

24. Емпіричний підхід у діагностиці організації

25. Феноменологічний підхід в організаційному консультуванні

26. Процедура тріангуляції у діагностиці організацій

27. Гіпотеза зеркалювання та її значення для діагностики організації

28. Постановка загальної мети, планування втручання 

29. Індивідуальне організаційне консультування

30. Особливості консультування керівників та співробітників

31. Особистісне консультування в організації



32. Застосування  інтервенцій  консультативної  психології  в  організаційному

консультуванні

33. Присутність організаційного консультанта

34. Навички компетентного інтервенціоніста 

35. Групова динаміка в організації

36.  Лідерство як  прояв інтрапсихічних потенцій особистості  та  функція  розподілена

між членами групи

37. Спостереження групових феноменів

38. Динаміка групи як організму у гештальт-підході

39. Формування автентичної команди

40. Організаційні конфлікти та методи їх вирішення 

41. Міжрупова та внутрішньогрупова конкуренція 

42. Групові вправи та експерименти в організаційному консультуванні 

Приклади завдань для залікової роботи

Приклад першої частини:

1. Модель втручання в організаційному консультуванні, в якій вважається,  що тільки клієнт
може знати, яке рішення або зміна може спрацювати (за Е. Шайном):

А) Придбання експертизи
Б) Лікар-пацієнт
В) Консультування процесів

2. Яка організаційна метафора характеризується недоліком – складність реалізації на практиці
через існуючі ідеології (за Г. Морганом)

А) Механізм
Б) Організм
В) Мозок
Г) Політична система
Д) Тюрма
Е) Потік
Ж) Інструмент для домінування

3. Коли клієнт просить консультанта дати йому відповідь, як правильно робити, це може бути
ознакою:

А) Конфлюенції
Б) Інтроекції
В) Проекції
Г) Ретрофлексії
Д) Профлексії
Е) Дефлексії
Ж) Еготизму



4. Важливою рисою організаційного наративу є:
А) Дискурс
Б) Жанр
В) Герої
Г) Міф
Д) Мета
Е) Час

5. У формулі C = (abd) > x, «a» та «d» позначають:
А) Зміну
Б) Незадоволеність статусом-кво
В) Усвідомлений бажаний стан
Г) Перші практичні кроки
Д) Ціну зміни

6. Коли співробітник каже, що йому некомфортно працювати на цьому робочому місці, це може
бути ознакою нерозвиненості в організаційному середовищі:

А) Фізичного полюсу
Б) Афективного полюсу
В) Раціонального полюсу
Г) Соціального полюсу
Д) Духовного полюсу

7. Для дискурсивної концепції лідерства не властиве положення:
А) Лідерство — не індивідуальний, але соціальний, колективний феномен
Б) Лідерство залежить від особливостей мовлення
В) Лідерство — процес створення значень і сенсів, які приймають інші люди
Г) Лідери створюють і розкривають світ для своїх послідовників

8. У моделі організаційного консультування Невіса втручання має на меті:
А) Навчання системи-клієнта
Б) Діагностування системи-клієнта
В) Вироблення рекомендацій для системи-клієнта
Г) Забезпечення присутності консультанта
Д) Активну зміну неадекватних поведінкових моделей системи-клієнта

9. Зайвий груповий ентузіазм може бути ознакою:
А) Конфлюенції
Б) Інтроекції
В) Проекції
Г) Ретрофлексії
Д) Профлексії
Е) Дефлексії
Ж) Еготизму

10. Польові експерименти властиві для:
А) Соціальної психології організаційної діяльності
Б) Феноменологічної орієнтації
В) Організаційного гештальт-консультування

Приклад другої частини:

Індекс лояльності персоналу компанії дорівнює -37%. Проінтерпретуйте індекс, проаналізуйте
можливі причини та наслідки такого становища. Запропонуйте стратегії та тактики втручання в
такій ситуації.   



9. Рекомендована література

Основна література

1. Гребенюк  Е.  Г.  Конструкционистские  подходы  в  организационном  консультировании  /

Е. Г. Гребенюк // Организационная психология – Т. 6. № 4. – 2016. – С. 86–103.

2. Лебедева Л. В. Организационное консультирование: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. /

Л. В. Лебедева. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014.

–164 с.

3. Лебедева  Н.  М.  Организационное  консультирование:  гештальт-подход /  Н.  М.  Лебедева,

А. А. Лебедева. – СПб. : Речь, 2009. – 256 с.

4. Петрушенко  М. М.  Основи  управлінського  консультування:  конспект  лекцій  /  укладач

М. М. Петрушенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 65 с.

5. Слюсаревський  М. М. Основи  соціальної  психології:  Навчальний  посібник  /

О. А. Донченко,  Н. В. Хазратова та  ін., за  ред.  М. М. Слюсаревського.  –  Київ:  Міленіум,

2008. – 495 с. 

6. Титц С. Язык организаций. Интерпретация событий и создание значений / С. Титц, Л. Коэн,

Д. Массон. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008. – 324 с.  

7. Colfer  L.  J.  The  mirroring  hypothesis:  theory,  evidence,  and  exceptions  /  L.  J.  Colfer,

C. Y. Baldwin // Industrial and Corporate Change. – Vol. 25, No. 5. – 2016. – P. 709–738.

8. Diamond M. The Cornerstone of Psychoanalytic Organizational Analysis: Psychological Reality,

Transference and Counter-Transference in  the Workplace /  M. Diamond,  S.  Allcorn //  Human

Relations – V. 56, issue 4. – 2003. – P. 491-514.

9. Highhouse  S.  The  Brief  History  of  Personnel  Counseling  in  Industrial-Organizational

Psychology / S. Highhouse // Journal of Vocational Behavior – 55. – 1999. – P. 318–336.

10. Lowman R. L.  The California  School  of  Organizational  Studies.  Handbook of  Organizational

Consulting Psychology / R. L. Lowman. – New York: John Wiley & Sons, 2003. – 848 p. 

11. Morris  Nitsun  The  Organizational  Mirror  A  Group-Analytic  Approach  to  Organizational

Consultancy. Part I - Theory.// Group Analysis - The Jornal of Group-Analytic Psychotherapy. Vol

31, №3, Septemer 1998.

12. Staw B. M. Stumbling toward a social psychology of organizations: An autobiographical look at

the  direction  of  organizational  research  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:

http://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-orgpsych-041015-062524



Допоміжна література

1. Акімова  Л. Н.  Організаційне  консультування.  Методичні  рекомендації  з  проведення

практичних  занять  /  Л. Н.  Акімова.  –  Одеса:  Одеський  національний  університет  ім.

І. І. Мечникова, 2007. – 61 с.  

2. Аширов Д. А. Организационное поведение: учеб. / Д. А. Аширов - М. : Т К Велби, Изд-во

Проспект, 2006. – 360 с.

3. Морган Г. Имиджи организации. Восемь моделей организационного развития / Г. Морган. – М. :

Вершина, 2006. – 416 с. 

4. Невис  Э.  Организационное  консультирование  /  Э.  Невис.  –  СпБ.  :  «Издательство

Пирожкова», 2002. – 224 с.

5. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ, под

ред. проф. Е.А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 399 с.

6. Luthans  F. Positive  organizational  behavior:  Developing  and  managing  psychological  strengths  /

F. Luthans // Academy of Management Executive, 2002. – Vol. 16. – No. 1. – P. 57-72.

7. Querbesa A. Grounding the “mirroring hypothesis”:  Towards a general  theory of organization

design in New Product Development / A. Querbesa, K. Frenkenb // Journal of Engineering and

Technology Management. – 47. – 2018. – P. 81-95.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне

забезпечення

www.orgpsyjournal.hse.ru (Електроний журнал «Організаційна психологія»)

https://gpo-groups.info/vovle4ennost10

https://www.consultingsuccess.com/consulting-business-associations

https://work.chron.com/roles-organizational-consultants-17795.html

https://www.acnconsult.org/

https://www.youtube.com/watch?v=tDdO4OLW8fU (Introduction to Organizational Consulting)

https://www.youtube.com/watch?v=7bsrb8yk2eM

https://www.youtube.com/watch?v=gN0Ok9erBHQ
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