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Пояснювальна  заПиска

Самостійна робота студентів займає вагоме місце у навчальному 
процесі. Вона підвищує відповідальність тих, хто навчається, спри-
яє формуванню у них навичок самостійного опанування знань для 
аналізу процесів, що відбуваються у навколишньому та індивідуаль-
ному світі, а також дає змогу активізувати пізнавальні, професійні 
мотиви студентів, розвивати творче мислення.

Самостійна робота планується, організується індивідуально кож-
ним студентом, але за необхідності можна розраховувати на консуль-
тації викладача. Самостійна робота передбачає опрацювання матеріа-
лу лекцій, підготовку до практичних занять, вивчення додаткових тем 
і питань за рекомендованою літературою, підготовку до написання 
модульних контрольних робіт, добір матеріалу для написання науко-
вого дослідження, підготовку до участі в конференції тощо. Під час 
наукового дослідження або роботи над доповіддю студент може вия-
вити більшу ініціативу і самостійність у доборі літератури, складанні 
плану роботи. Це необхідно не лише для розвитку вміння самостійно 
опрацьовувати літературу, систематизовувати прочитаний матеріал, 
а й для закріплення теоретичних знань, набутих під час вивчення 
дисципліни, та розвитку професійної культури студентів. 

При виконанні самостійної роботи студентам потрібно враховува-
ти, що цей курс є практичним. Тож при самостійному вивченні тем та 
їх висвітленні в наукових роботах слід пам’ятати, що теоретичні ас-
пекти слугують лише основою для більш повного розкриття їх прак-
тичного застосування.

Контроль поточних знань студентів забезпечує застосування під 
час викладання курсу інтерактивних методів, які сприяють активній 
взаємодії всіх учасників навчального процесу та інтерактивному об-
міну.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, при прове-
денні якого враховується навчальна активність студентів на аудитор-
них заняттях, виконання контрольних і практичних робіт тощо.
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зМІсТ  саМосТІЙноЇ  РоБоТи

змістовий модуль і. психологія особистості

Тема 1. Психічний світ людини

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Психіка і психічний світ людини.
 2. Основні наукові підходи до вивчення психічного світу людини.

Позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. Дайте визначення таким поняттям і внесіть їх до пси-

хологічного словника: “психологія”, “психіка”, “психічні процеси”, 
“психічні стани”, “свідомість”, “несвідоме”, “відображення”.

Завдання 2. Порівняйте дві форми психіки — свідоме і несвідоме. 
Дані оформіть у вигляді таблиці.

Завдання 3. Закріпіть знання про основні напрями психології, за-
повніть таблицю “Напрями психології”

№ 

пор.

Назва напряму Представники Час 

виникнення

Характерні 

риси

    
Література [2; 5; 8; 17; 24; 35; 47]

Тема 2. структура особистості

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Формування особистості.
 2. Діяльність і поведінка.
 3. Індивідуальний досвід.

Позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. Дайте визначення таким поняттям і внесіть їх до пси-

хологічного словника: “людина”, “індивід”, “особистість”, “індивіду-
альність”, “спрямованість”, “активність особистості”, “єдність осо-
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бистості”, “витривалість особистості”, “Я-концепція”, “установка”, 
“самооцінка”, “саморегуляція”, “персоналізація”.

Завдання 2. Побудуйте структурно-функціональну схему “Струк-
тура особистості”.

Завдання 3. Порівняйте поняття “індивід”, “особистість”, “індиві-
дуальність”. Дані оформіть у таблицю.

Завдання 4. Підготуйте письмову роботу “Мій психологічний 
портрет”.

Література [1; 5; 9; 10; 29; 37; 44]

Тема 3. Психофізіологічні та психологічні  
властивості особистості

аудиторна самостійна робота

Теми доповідей та рефератів
 1. Головний мозок як субстрат психіки.
 2. Психічні явища.
 3. Психічні пізнавальні процеси.
 4. Емоційна сфера особистості.
 5. Вольова сфера особистості.
 6. Вікові та статеві психофізіологічні і психологічні особливості 

особистості, їх урахування в роботі з людьми.

позааудиторна пошуково-аналітична робота

Завдання 1. Дайте визначення таким поняттям і внесіть їх до пси-
хологічного словника: “психічні явища”, “психічні процеси”, “від-
чуття”, “сприйняття”, “рецептор”, “аналізатор”, “адаптація”, “поріг 
чутливості”, “сенсибілізація”, “апперцепція”, “вибірковість спри-
йняття”, “константність сприйняття”, “ілюзія”, “уявлення”, “уява”, 
“мислення”, “увага”, “обсяг уваги”, “розподіл уваги”, “інтенсив-
ність уваги”, “стійкість уваги”, “переключення уваги”, “мимовіль-
на увага”, “довільна увага”, “післядовільна увага”, “уява”, “мрія”, 
“пам’ять”, “запам’ятовування”, “збереження”, “відтворення”, “прига-
дування”, “впізнавання”, “забування”, “мнемотехніка”, “мислення”, 
“мова”, “мовлення”, “абстрагування”, “порівняння”, “класифікація”, 
“аналіз”, “синтез”, “узагальнення”, “конкретизація”, “поняття”, “суд-
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ження”, “умовивід”, “індукція”, “дедукція”, “аналогія”, “інтелект”, 
“емоції”, “воля”.

Завдання 2. Прочитайте уважно тексти і дайте відповіді на запи-
тання (оформіть письмово).

Текст 1
Чотири групи вантажників протягом зміни переносили ящики од-

нієї ваги, але різного кольору: чорного, коричневого, жовтого і біло-
го. Опитування показало, що робітники, які носили чорні і коричневі 
ящики, наприкінці зміни скаржилися на втому. У двох інших групах 
такого не було. 

Поясніть це явище. Яка особливість відчуттів виявилася таким 
чином?

Текст 2
Розглядаючи чорнильні плями, учасники експерименту майже 

завжди бачать в них якісь об’єкти: хмари, озера, тварин, людські об-
личчя тощо. При цьому одні учасники акцентують увагу на окремих 
деталях плям, інші — на їх загальній конфігурації. На основі цього 
встановлено, що зміст цих образів, особливості їх побудови детально 
характеризують суб’єкт сприйняття. 

Як цей факт характеризує сприйняття людини? З якою його влас-
тивістю він пов’язаний?

Текст 3
Якщо повз поїзд, що стоїть на станції, рухається інший, то у па-

сажирів першого може виникнути відчуття, що рухається саме їхній 
поїзд. 

Яка властивість сприйняття тут має місце?

Текст 4
Син на вимогу батька вимкнув телевізор, по якому демонстрував-

ся цікавий фільм, і став виконувати домашнє завдання. Примусивши 
себе, він розв’язав спочатку одну, а згодом і другу складну математич-
ну задачу. Проаналізувавши хід їх розв’язання, він виявив алгоритм 
побудови задач такого типу і застосував його до інших. Хлопець так 
захопився цим заняттям, що навіть не почув, як мати покликала його 
вечеряти.

Як цей приклад характеризує увагу? Динаміку яких видів уваги 
можна простежити у цьому випадку?
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Завдання 3. Проведіть психодіагностичне дослідження для друзів 
чи знайомих. 

А. Використовуючи психодіагностичні методики, визначте індиві-
дуальні особливості психічних процесів (наприклад, властивості ува-
ги — за методикою Платонова, для діагностики короткочасної пам’яті 
використайте методику Ліпмана “Числові ряди” тощо).

Б. За результатами досліджень розробіть рекомендації з розвит-
ку психічних процесів (запропонуйте розвивальні вправи, техніки 
тощо).

Завдання 4. Використовуючи методику постановки цілей Дж. 
Скотта, розробіть програму самовиховання, тренування волі.

Література [4; 8; 12; 29; 38; 49; 50]

Тема 4. Типологічні та характерологічні  
особливості особистості 

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Основні типи темпераменту та їх характеристики.
 2. Характер і його типи.
 3. Акцентуація характеру.
 4. Особливості роботи з людьми різних темпераментів і характерів.
 5. Потреби і мотивація.
 6. Інтереси і схильності.
 7. Загальні та спеціальні здібності.
 8. Вікові та статеві характерологічні особливості особистості та їх 

урахування в роботі з людьми.

позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. Дайте визначення таким поняттям і внесіть їх до пси-

хологічного словника: “темперамент”, “екстраверсія”, “інтроверсія”, 
“сенситивність”, “реактивність”, “лабільність”, “характер”, “акценту-
ація характеру”, “задатки”, “здібності”, “інтелект”, “талант”, “геніаль-
ність”, “обдарованість”.

Завдання 2. Прочитайте уважно тексти і дайте відповіді на запи-
тання (оформіть письмово).

Текст 1
Відомо, що для оволодіння навичками жонглювання потрібна 

така властивість нервової системи, як рухливість. Тому жонглерами 
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не можуть бути люди з інертною нервовою системою. Проте ще біль-
ше значення має лабільність: лабільні навчаються жонглюванню у 
двічі-тричі швидше за рухливих. 

Що сприяє цим результатам? Які типи темпераменту належать 
до сильних і чому?

Текст 2
Порівняння результатів роботи водіїв — представників слабкої і 

сильної нервової системи — показало, що не мали аварій і серйозних 
порушень не “сильні”, як слід було б чекати, а “слабкі”. Останні ве-
лику увагу приділяють плануванню і організації своєї роботи (“про-
грають” маршрут, особливо на складних ділянках траси, частіше, ніж 
“сильні”, проводять профілактичні огляди машини, уникають поїз-
док уночі).

Що виявило це дослідження? Які типи темпераменту належать 
до слабких і чому?

Текст 3
Віктор — завжди діяльний та активний студент. Він часто захоп-

люється роботою, не помічає оточення. Легко може виконувати кіль-
ка справ паралельно, складність та зміна умов не послаблюють його 
енергії. Віктор швидко сприймає новий матеріал з усіх навчальних 
дисциплін, достатньо легко витримує навантаження. Не схильний 
заздалегідь планувати свої справи. З викладачами тримається неза-
лежно і впевнено. З однолітками спілкується вільно. Може висло-
вити гострі зауваження про когось, але не здатний проаналізувати 
власну поведінку. Віктор працює швидко та інтенсивно, здатний у 
короткий термін відпочити. Він не має сумніву, що є людиною здіб-
ною, сильною особистістю. 

Визначте, про який тип темпераменту йдеться. Які властивості 
темпераменту виявилися в поведінці та діяльності студента?

Текст 4
Сергій — скромний, старанний, здібний до точних наук юнак. 

Він — відмінник, сумлінно виконанує завдання, але часто скаржиться 
на брак часу. Заняття в університеті протягом дня його втомлюють. 
Коли він повертається додому, то майже відразу лягає спати. Вико-
нання завдань для нього тягнеться довго, тому що кожна перешко-
да затримує його увагу. Сергію подобається повторення матеріалу, 
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тому що йому важко відразу зробити будь-які висновки. Взаємини 
з викладачами є джерелом переживань для Сергія. Він уважний до 
їх реплік, слідкує за кожним жестом. Висловлюється з деякою обе-
режністю. Його думки можуть бути цікавими, якщо вони продумані 
заздалегідь. 

Ознайомтесь з психологічною характеристикою студента та 
визначте, який тип темпераменту він має. Які властивості темпе-
раменту виявилися в його поведінці та діяльності?

Текст 5
Марина — першокурсниця, тиха, зовні невиразна дівчина. В ото-

ченні студентів прагне бути непомітною, під час перерв тримаєть-
ся осторонь, уникає галасливих компаній. Вільний час проводить 
здебільшого сама. На заняттях не піднімає руки, на запитання викла-
дачів відповідає невпевнено і дуже тихо. Коли викладачі та друзі на-
магаються її активізувати, то може образитись або заплакати.

Який тип темпераменту властивий цій дівчині? 

Текст 6
Максим — студент 3-го курсу університету, вчиться переважно на 

“відмінно”, має успіхи у вивченні англійської мови та майже всіх гу-
манітарних дисциплін. Цікавиться міжнародною політикою, еконо-
мікою, правом. Мріє стати дипломатом, як його батько. Проте через 
свою зарозумілість, зверхнє ставлення до інших не має авторитету се-
ред одногрупників. Він ні з ким не дружить, вважає, що у групі йому 
немає рівних за інтелектом. Немає у нього поваги і до викладачів. 

Які риси характеру притаманні цьому студентові? Які умови 
сприяли їх формуванню?

Завдання 3. Використовуючи опитувальник Г. Айзенка, визначте 
свій тип темпераменту.

Завдання 4. Попрацюйте над самовдосконаленням! Для цього за-
пишіть на аркуші п’ять рис характеру, які ви цінуєте в собі найбільше. 
Тепер запишіть п’ять рис характеру, які вам у собі не подобаються. 
Подумайте, яким чином ви можете їх позбутися? Тепер запишіть 
п’ять рис характеру, яких ви хотіли б набути. Подумайте, як краще їх 
у собі виховати? Складіть програму самовиховання свого характеру.

Завдання 5. Вправа “Похвала самому собі” (на активізацію моти-
ваційного потенціалу).
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Мета: навчитись схвалювати, підбадьорювати самого себе, оскіль-
ки це дуже допомагає в роботі.

Завдання:
А. Згадайте ситуацію, коли ви досягли успіху, виявивши наполег-

ливість, цілеспрямованість тощо. Згадайте емоційний стан (задоволен-
ня, піднесення), в якому перебували в ситуації успіху й перемоги.

Б. Похваліть самого себе. Скажіть самому собі кілька приємних 
слів. Наприклад: “Молодець! Чудова робота! Так і далі тримати!”

В. Зобов’яжіть себе і надалі так працювати (наприклад, виявити на-
полегливість, цілеспрямованість тощо).

Завдання 6. Використовуючи тест Г. Айзенка, вивчіть індивідуальні 
особливості інтелекту. 

Література [4; 8; 10; 27; 47; 52]

Тема 5. соціально-психологічні властивості особистості

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Переконання і світогляд особистості.
 2. Моральні якості та почуття.
 3. Ціннісні орієнтації і сенс життя.
 4. Самосвідомість і “Я-концепція“.
 5. Самоактуалізація особистості.
 6. Урахування соціально-психологічних властивостей особистості в 

роботі з людьми.

Дискусія: 
 1. Чи можна вважати, що “переконання — це знання, істинність яких 

для людини є незаперечною і які постають для неї як керівництво 
до дії”?

 2. Чи є достатнім твердження, що джерелом і рушійною силою роз-
витку особистості є різноманітні суперечності, які породжуються її 
діяльністю та умовами життя?

 3. Чи можна стверджувати, що велика і віддалена життєва мета осо-
бистості найповніше характеризує її сутність?

 4. Як взаємопов’язані самооцінка особистості та рівень її домагань?
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позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. Дайте визначення таким поняттям і внесіть їх до пси-

хологічного словника: “переконання”, “світогляд”, “моральні якості”, 
“ціннісні орієнтації”, “сенс життя”, “самосвідомість”, “Я-концепція”, 
“самооцінка”, “самопізнання”, “самоактуалізація”, “рівень домагань”, 
“локус контролю”, “соціальний інтелект”.

Завдання 2. Використовуючи поняття внутрішнього і зовнішнього 
локусу контролю, наведіть приклади ситуацій у професійній діяль-
ності.

Завдання 3. Визначте власні цінності за методикою “Ціннісні 
орієнтації”. Як ціннісні орієнтації впливають на вашу поведінку і 
діяльність?

Література [6; 10; 12; 25; 36; 53]

Тема 6. Психодіагностика особистості

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Основні методи і методики психодіагностики особистості.
 2. Вербальна психодіагностика.
 3. Візуальна психодіагностика.
 4. Професіограма.
 5. Психограма особистості.

позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. Дайте визначення таким поняттям і внесіть їх до 

психологічного словника: “метод”, “спостереження”, “експеримент”, 
“бесіда”, “анкета”, “тест”. 

Завдання 2. Складіть план роботи над професіограмою.
Завдання 3. Складіть план роботи над психограмою особистості.

Література [7; 11; 18; 29; 32; 48; 54]

змістовий модуль іі. психологія управління групою

Тема 7. Група та її соціально-психологічна структура

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів
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 1. Механізми утворення і розвитку групи.
 2. Основні етапи формування організації та їх особливості.

Вправа “Груповий пиріг”
Мета: Оволодіти вмінням аналізувати структуру групи.
Уявіть собі, що намальоване нижче коло — це кругова діаграма, що 

представляє членів Вашої студентської групи. Поділіть його, як пиріг, 
на порції (відповідно кожній людині). Розмір “порції” має відобража-
ти розмір внеску кожного у діяльність групи. Обов’язково відріжте 
кусень для себе та викладача, позначивши прізвище та ініціали того, 
для кого він призначений.

   

Завдання 1. Якими критеріями ви користувалися для визначення 
розміру внеску кожної людини у діяльність групи (наприклад, скіль-
ки вона розмовляє, якість її висловлювань, кількість цікавих запи-
тань, вплив на інших).

Завдання 2. Визначте трьох осіб, які отримали найбільші “порції”. 
Чи діяли вони як лідери групи? Зазначте такі аспекти їх лідерської 
поведінки, які не були зазначені у попередньому пункті.

Завдання 3. Як ви оцінили себе порівняно з іншими членами гру-
пи? Яку роль ви відіграєте у групі?

Текст 1. Фактори та феномени групи
Важливим показником виконання групою певної діяльності є 

ефективність. Дослідження ефективності індивідуальної та групової 
діяльності виявило феномен соціальної фаcилітації. Його сутність по-
лягає в тому, що виконання певної діяльності людиною у присутності 
інших людей підвищує її ефективність. Але цей феномен обмежений 
у своєму прояві. В окремих випадках простежується зворотний ефект 
(погіршення результатів діяльності) — це називається соціальною ін-
гібіцією. Більш однозначним є вплив на ефективність групової діяль-
ності феномена взаємодії. Саме взаємодія людей у групі, а не пасив-
на присутність інших забезпечує більшу продуктивність. В умовах 
спільної діяльності група робить менше помилок, демонструє вищу 
швидкість розв’язання завдань (особливо на ранніх стадіях). На-
ступний фактор, від якого залежить успішність функціонування гру- 
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пи, — система комунікацій, що утворюється між учасниками гру-
пи. Комунікації сприяють поширенню інформації від одних членів 
групи до інших і забезпечують ефективність виконання завдань.  
М. Новиков виокремив чотири типи комунікативних структур (див. 
рис.) і дійшов таких висновків: чим більший розмір групи за повної 
комунікативної структури (А), тим швидше виникає потреба в роз-
поділі обов’язків між її учасниками. За структури типу “дерево” (Г) 
потреба в розподілі виникає пізніше. У структурі типу “ланцюг” (В) 
ця тенденція посилюється. Для структури типу “цикл” (Б) кількість 
учасників несуттєва. Прикладом повної комунікативної структу-
ри є дискусія, де всі учасники групи вільно спілкуються між собою. 
Структура типу “дерево” характерна для груп, що працюють в умовах 
жорсткого керівництва, виконання управлінських функцій тільки са-
мим керівником. Структури типу “ланцюг” та “цикл” виникають при 
конвеєрній праці. Аналізуючи комунікативну сітку, слід ураховувати 
не тільки кількість інформаційних зв’язків кожного учасника гру-
пової діяльності, а й частоту їх використання та спрямованість. При 
цьому нескладні завдання краще розв’язує група з комунікаціями 
централізованого типу (Г), при вирішенні складних завдань — більш 
ефективною є повна сітка комунікацій (А).

Індивідуальне письмове завдання. Прочитайте текст та структуруй-
те інформацію, виділивши в ній найістотніші поняття. Впишіть їх у 
таблицю, зазначивши їх зміст та закономірності, які з ними пов’язані. 
Дайте назву таблиці.

Дискусія
Яка із запропонованих малюнкових схем не викликає приклад-

них асоціацій? Чи може діяти в малій групі правило субординації? 
Який тип стосунків найфункціональніший? Як створити такий тип 
у групі? 
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позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. Дайте визначення таким поняттям і внесіть їх до пси-

хологічного словника: “група”, “велика група”, “мала група”, “первин-
на група”, “вторинна група”, “формальна група”, “неформальна гру-
па”, “референтна група”, “колектив”.

Текст 2. Неформальні групи та потреби людини
Деякі західні дослідники вважають, що там, де формальна теорія 

і організація не охоплюють соціальних відносин, це робить нефор-
мальна організація. Неформальна організація, на їхню думку, — це 
людський протест проти знеособлених принципів і останній приту-
лок індивідуальності. Прихильники цієї точки зору визнають, що у 
сучасному суспільстві формальна структура є зовнішньою, знеособ-
леною відносно людини силою, тому її треба доповнити теплотою 
неформальних зв’язків, які задовольняють власне людські потреби. 
Відомі американські спеціалісти в галузі управління М. Х. Мескон, 
М. Альберт, Ф. Хедоурі виокремлюють такі головні потреби, що зу-
мовлюють вступ людини до неформальної групи. 

1. Потреба в допомозі. З різних причин люди вважають недоціль-
ним звертатися по допомогу до офіційного керівництва, щоб пора-
дитись, як їм виконати доручену справу (невпевненість у собі, страх 
критики та ін.). У цих випадках вони вважають за краще одержати 
допомогу неформальним шляхом від колег.

2. Потреба у захисті. Виникає, коли підлеглі не довіряють керів-
ництву або коли треба приховати помилки свої чи друзів, або коли 
працівники незадоволені існуючими умовами праці.

3. Потреба в інформації. Люди хочуть знати про все, що відбу-
вається навколо них, особливо те, що стосується їхньої роботи. У 
формальних організаціях, як правило, не вся інформація доходить 
до виконавців, а інколи вона навмисно приховується. Тому однією з 
важливих причин приналежності до неформальної організації є до-
ступ до неформального каналу інформації — чуток, пліток. Це, зок-
рема, пов’язано з потребою у психологічному захисті і приналежності 
до групи.

4. Потреба у тісному спілкуванні та симпатії. Люди схильні вста-
новлювати тісніші контакти з тими, хто ближче до них, ніж з тими, 
хто на відстані. Крім того, вони хочуть бути ближче до тих, кому сим-
патизують, хто їм подобається.
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Поділ відносин на формальні та неформальні певною мірою є 
умовним, реально мала група завжди являє собою єдність таких від-
носин. Разом з тим ці системи відносин досить самостійні, тому є сенс 
детальніше розглянути їх співвідношення та місце особистості в сис-
темі офіційного та неофіційного спілкування.

Дехто з дослідників ставить питання про бажаність “максималь-
ного” зближення офіційної та неофіційної структур малої групи з 
метою підвищення ефективності її функціонування. Проте навряд чи 
можна погодитися з подібною точкою зору, адже це відносини з різ-
ною цільовою та функціональною спрямованістю, збіг яких призво-
дить до продовження спілкування за наперед заданими схемами. Як 
наслідок, знижується індивідуальна активність більшості членів гру-
пи, а сама група схиляється до шаблонних, конформних реакцій, що 
гальмує її розвиток. Якщо ж це триває довго, відбувається перенаси-
ченість процесом спілкування і між членами групи виникають сили 
відштовхування, що врешті-решт веде до конфліктів і розпаду групи. 
Співвідношення ділової та емоційної структур багато в чому визна-
чає рівень розвитку групи, ефективність її діяльності, міру впливу на 
особистість. Реально можливі три варіанти такого співвідношення:

- обидві системи відносин не суперечать, а взаємно доповню-
ють одна одну, неформальні відносини сприяють досягненню цілей 
офіційної структури;

- офіційна та неофіційна системи відносин розвиваються і функ-
ціонують відносно самостійно, незалежно одна від одної;

- між обома системами існують істотні суперечності і неофіційна 
структура заважає реалізації цілей офіційної структури.

Як уже зазначалось, у формальних структурах спілкування від-
бувається здебільшого за діловим принципом. Спільна діяльність 
(виробнича, навчальна, політична, спортивна тощо) чинить певні пе-
репони для особистості у виборі каналів зв’язку тих членів групи, з 
якими вона взаємодіє, з ким хоче чи не хоче спілкуватися. Місце осо-
бистості в системі цих зв’язків визначається тим, наскільки успішно 
вона реалізує специфічну для групи соціальну функцію (хороший 
виробничник, відмінний студент тощо). Особисті якості при цьому 
важливі не самі по собі, а настільки, наскільки вони допомагають ви-
конувати цю функцію. Офіційно-ділове спілкування має таку перева-
гу, що дає змогу швидко включатись у комунікацію з людьми різних 
соціальних груп, різних ціннісних орієнтацій, своєчасно передавати і 
одержувати необхідну для справи інформацію. Але його ефективність 
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знижується через надто однобічну спрямованість. Коли відносини у 
групі надмірно регламентовані й формалізовані, потреба в інтимно-
му міжособистісному спілкуванні як вияв особистісної активності не 
знаходить виходу в цій групі. Між її членами виникають психологічні 
бар’єри (конфлікти, непорозуміння, напруження), і особистість по-
чинає орієнтуватись на інші групи. Усе це істотно знижує рівень гру-
пових відносин і негативно впливає на ефективність діяльності гру-
пи. Неминуча формалізація деяких аспектів нашого життя розвиває 
у людей потяг до посилення неформального спілкування в системі 
повсякденних зв’язків. Так відбувається певна компенсація недоліків 
офіційного спілкування. Неофіційна структура групи відображає той 
реальний факт, що людина — це завжди цілий комплекс соціальних 
ролей, де офіційна роль, специфічна для конкретної групи, — лише 
одна з них. У неформальному спілкуванні особливо важливими є 
індивідуальні схильності (нахили), особливості характеру, настрої, 
тому воно завжди має характер вибіркових, емоційно насичених кон-
тактів. У формуванні цього типу відносин обов’язково беруть участь 
обидві сторони, виявляючи свою ініціативу та активність. Але нефор-
мальні відносини мають і недоліки. У неформальних групах створю-
ються свої соціальні норми, які не завжди співвідносяться з цінностя-
ми формальної організації, отже, людина може опинитися в ситуації, 
коли до неї висуваються загалом неприйнятні вимоги. До того ж у та-
ких групах часто спостерігаються тенденція до опору нововведенням, 
схильність до конформніших реакцій щодо, скажімо, впровадження 
нового порядку роботи, кількості штату та ін. Поліпшення групових 
відносин можна досягти завдяки оптимальному поєднанню ділових 
і неофіційних взаємин. У групах високого рівня розвитку можна ви-
окремити не дві системи відносин, як вважає більшість психологів, 
а три: офіційно-ділову, неофіційно-ділову та неофіційно-особистісну. 
Інакше кажучи, оптимальне управління малою групою здійснюється 
за принципом доповнюваності, коли обидві структури функціону-
ють як певна єдність, у якій не обов’язковий механічний збіг окре-
мих структурних елементів, наприклад офіційного та неофіційного 
лідерства. Як показує практика, у групах із великим досвідом та висо-
кою культурою спілкування здебільшого домінують саме неофіційно-
ділові відносини, які грунтуються на взаємних залежності, співробіт-
ництві, вимогливості, допомозі, довірі. Формування таких відносин 
безпосередньо пов’язане з проблемою розвитку самої групи, тобто 
тими складними і багатогранними процесами, що відбуваються в ній. 
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Саме тому кожна мала соціальна група весь час перебуває в певному 
русі, відбувається зміна її структурних елементів.

Індивідуальне письмове завдання. Складіть детальний план тексту. 
Знайдіть цікаві проблемні моменти, які, на вашу думку, є неочевид-
ними, але які повинні знати як менеджери, так і працівники. Стисло 
їх запишіть. Підготуйтесь до групового обговорення.

Текст 3. Колектив і група
Людина живе, розвивається і діє у групі. У колективі і під його 

впливом відбувається становлення особистості — формується її 
спрямованість, суспільна активність, воля, створюються умови для 
саморегуляції та розвитку здібностей. Проте не кожна спільність лю-
дей, до якої належить особистість, може бути названа колективом. 
Необхідно розрізняти поняття “група“ і “колектив“. Групою можна 
назвати будь-яке об’єднання людей, незалежно від того, якого харак-
теру зв’язки виявляються між його членами. Як сукупний суб’єкт 
діяльності та спілкування група є тим осередком, де перетинаються 
суб’єкт-об’єктні зв’язки особистості, соціальні та психологічні детер-
мінанти регуляції її поведінки. Це робить групу складним утворен-
ням, зумовлює її функції, ознаки та характер впливу на особистість. 

Індивідуальне письмове завдання. Порівняння понять “колектив” і 
“група” потребує доповнення. Складіть таблицю, зазначивши порів-
няльні риси групи та колективу, доповніть їх істотними, не згаданими 
в тексті ознаками. Вкажіть самостійно підібрані джерела, якими ви 
користувались.

Література [4; 6; 12; 17; 20; 34; 46; 51]

Тема 8. Управлінське і ділове спілкування

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Психологічні прийоми формування атракції.
 2. Психологічні правила формулювання усних розпоряджень. 
 3. Психологічні механізми критики і заохочення підлеглого.
 4. Психологічні рекомендації: “Як привернути до себе людей”, “Як 

вплинути на думку співрозмовника, не викликаючи в нього обра-
зи”, “Як полемізувати із співрозмовником”.
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 5. Основні психологічні вимоги до підготовки і проведення ділової 
наради.

 6. Психологічні рекомендації з ведення ділових телефонних розмов. 
Психологічні особливості публічних виступів.

позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. Дайте визначення таким поняттям і внесіть їх до пси-

хологічного словника: “спілкування”, “комунікація”, “інтеракція”, 
“перцепція”, “вербальне спілкування”, “невербальне спілкування”, 
“атракція”, “ідентифікація”, “емпатія”, “рефлексія”, “стереотипізація”, 
“атрибуція”, “ділове спілкування”, “управлінське спілкування”.

Завдання 2. Побудуйте структурно-функціональну схему ділового 
спілкування.

Завдання 3. Розгляньте форми спілкування і заповніть таблицю.

Форма спілкування Характеристика Рекомендації щодо прове-
денння

Завдання 4. За допомогою методики КОС визначте свої комуніка-
тивні та організаторські здібності. 

аудиторна самостійна робота
Текст. Особливості ділового спілкування.
Особливості ділового спілкування:
1) партнер у діловому спілкуванні завжди є значущою для суб’єкта 

особистістю;
2) людей, що спілкуються, вирізняє взаєморозуміння в питаннях 

справи;
3) головне завдання ділового спілкування — продуктивне спів-

робітництво.
Славнозвісний Дж. Рокфеллер, добре усвідомлюючи значення 

спілкування у діловій діяльності, відзначав, що вміння спілкуватися 
з людьми — такий самий товар, який можна придбати, як цукор або 
кофе. І він був готовий сплачувати великі гроші за це вміння, більше 
ніж за будь-який інший товар у світі.

Уміння спілкуватися означає вміння розбиратися в людях і на цій 
основі будувати свої взаємини з ними, що передбачає знання психо-
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логії спілкування. У процесі спілкування люди сприймають одне од-
ного, обмінюються інформацією та взаємодіють. 

Спілкування визначається тим відчуттям партнера, що формуєть-
ся під час сприйняття. Воно є складанням цілісного образу іншої лю-
дини, яке формується на основі її зовнішнього вигляду та поведінки. 

Психологічні дослідження показали, що в основі особистісного 
сприйняття раніше незнайомих людей та людей, з котрими вже є де-
який досвід спілкування, перебувають різні психологічні механізми. 
У першому випадку сприйняття здійснюється на основі психологіч-
них механізмів міжгрупового спілкування, а у другому — механізмів 
міжособистісного спілкування.

До психологічних механізмів сприйняття в міжгруповому спіл-
куванні належить процес соціальної стереотипізації. Сутність його в 
тому, що відображення однієї або іншої людини будується на основі 
певних схем-шаблонів. Вірогідність помилки досить велика. Вона 
залежить від наступних факторів: переваги, вподобання, особистого 
ставлення партнера до нас.

Фактор переваги — наша оцінка людини, яка краща за нас за яким-
небудь важливим для нас параметром, у цілому стає дещо вищою і за 
іншими параметрами. 

Фактор вподобання у процесі сприйняття людини людиною вияв-
ляється у завищенні або недооцінюванні будь-яких якостей залежно 
від того, чи подобається нам (зовнішньо) людина, чи ні.

Фактор особистого ставлення партнера до нас діє таким чином, 
що люди, які добре до нас ставляться, оцінюються нами вище за тих, 
що ставляться до нас нейтрально або не дуже добре.

Психологічними механізмами сприйняття та розуміння при між-
особистому спілкуванні є ідентифікація, емпатія та рефлексія.

Ідентифікація — найпростіший спосіб розуміння іншої людини, 
уподібнення себе їй. При ідентифікації людина нібито ставить себе 
на місце іншої людини та визначає, як би вона діяла в подібних си-
туаціях.

Дуже близька до ідентифікації емпатія — розуміння на рівні по-
чуттів, емоційний відгук на переживання або потреби іншої людини.

Ситуація іншої людини не стільки зважується розумом, скільки 
почуттям.

З точки зору характеристики спілкування як ідентифікація, так 
і емпатія потребують вирішення ще одного питання: чи буде інший, 
тобто мій партнер по спілкуванню, розуміти мене. Тому процес ро-
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зуміння людини людиною залежить безпосередньо від процесу реф-
лексії — усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається 
партнером по спілкуванню. Це вже не лише знання іншого, а також 
знання того, як інший розуміє мене, тобто своєрідний здвоєний про-
цес дзеркального відображення одного іншим. Наближення всього 
цього комплексу сприйняття один до одного — складний процес, що 
потребує спеціальних зусиль. 

Якими б важливими не були почуття людини, проте ділове спілку-
вання передбачає не лише і не стільки передавання емоційного стану, 
скільки передавання інформації. Зміст інформації передається за до-
помогою мови, тобто приймає вербальну форму або форму слова. При 
цьому частково порушується зміст інформації, частково має місце її 
втрата. Кількість цих втрат визначається точністю та повнотою впро-
вадження думки у форму слова та наявністю або відсутністю довіри 
до співрозмовника, особистою метою та спрямуванням (коли бажане 
приймається за дійсне), співпаданням або неспівпаданням словнико-
вого запасу, та багатьма іншими чинниками. Все ж люди розуміють 
одне одного. Розуміння постійно корегується, бо спілкування — це 
не лише передавання інформації (знання, фактичних даних, наказів і 
т. ін.), а енергообмін. До того ж обмін повідомленнями здійснюється 
задля досягнення мети спілкування, в якій полягає особистий сенс. 
Комунікація стає ефективною лише тоді, коли одержувач повідом-
лення правильно виконує його розкодування. Більшість конфліктів 
виникає при неправильному тлумаченні слів, які розшифровуються 
як ставлення до партнера. Найчастіше сприймають не зміст слів, а 
відношення, тому реагують саме на нього. 

Найголовніше для ділового спілкування — вміння говорити та 
вміння вислухати. Вміння говорити передбачає вивірене форму-
вання своєї думки, зрозумілість мови подання матеріалу, орієнтація 
у спілкуванні на реакцію співрозмовника. Дослідження, наведені в 
роботі В. Зігерта та Л. Ланга “Керівник без конфліктів”, свідчать що 
втрати при монологічному спілкуванні складають близько 50 %, а в 
деяких випадках і 80 % від обсягу поданої інформації. Найефективні-
шою формою спілкування є діалог. У його основі — уміння задавати 
питання собі та іншим, вільне володіння мовою, чутливість до невер-
бальних сигналів, здатність відрізняти щирі відповіді від нещирих.

При невмінні слухати виявляється неповага до співрозмовника та 
неуважність. Відсутність вміння та навичок означає не лише низький 
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рівень культури спілкування, а бажання розглядати міжособисті сто-
сунки у межах статусу влади та підпорядкування, ідеалізуючи себе.

Аналіз спілкування як взаємодії має значні труднощі. Взагалі роз-
поділ на три аспекти спілкування — сприйняття, комунікації та взає-
модії — можливий лише як засіб аналізу: неможливо виділити “чис-
ту” комунікацію без сприйняття чи взаємодії або “чисте” сприйняття. 
У спілкуванні постійно здійснюється реагування на дію іншого. В 
одному випадку, наприклад, здається, що партнер нас до чогось під-
штовхує, тому ми опираємось; в іншому — що наші дії “співпадають”, 
тому це нас надихає; у третьому — що партнер зачіпає наші сфери і ми 
їх відстоюємо і т. д. За словами стоїть дія. Спілкуючись, ми постійно 
відповідаємо собі на запитання: “Що він робить?”, і наша поведінка 
будується виходячи з одержаної відповіді.

Під час вибору позиції у спілкуванні слід враховувати: ступінь 
довіри до партнера, можливі наслідки відкритості у спілкуванні. І 
разом з цим максимальна ефективність ділового спілкування дося-
гається при відкритому характері. 

Послідовність дій у спілкуванні наступна:
1) встановлення контакту;
2) орієнтація в ситуації (люди, обставини і т. ін.);
3) обговорення питання, проблеми;
4) прийняття рішення;
5) вихід з контакту.
У діловому спілкуванні ця схема може бути як згорнутою, так і 

повною. Саме свідомим виділенням цих етапів та їх регуляцією виз-
начається ефективність ділового спілкування. 

Кожне спілкування починається з налагодження контакту. Досить 
часто неуспіх ділового спілкування передбачено на самому початку: 
нездійснений контакт, точніше його відсутність, веде до подальшого 
ланцюжку неправильних дій. На цьому етапі необхідно стимулювати 
співрозмовника до спілкування і створити максимальну атмосферу 
можливостей для подальшого ділового обговорення та прийняття 
рішення. Орієнтація допомагає визначити стратегію і тактику діло-
вого спілкування, викликати інтерес до нього та залучити партнера 
до сфери спільної зацікавленості. На цьому етапі потрібно відразу ж 
визначити тривалість розмови (згорнута, чітка та конкретна або де-
талізована, розгорнута) та залежно від цього будувати свою тактику. 
Основні завдання етапу орієнтації:

• зацікавити співрозмовника та залучити його до обговорення;
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• виявити самооцінку співрозмовника та зорієнтуватись у ролі 
співбесідника та особистої;

• почати розв’язання головного завдання спілкування.
На етапі залучення співрозмовника до активного обговорення 

питання, важливо визначити психологічний стан партнера та кори-
гувати його. Чітке розподілення ролей за принципом домінування-
підпорядкування також необхідне для успіху ділового спілкування. 
Визначають три види розподілення ролей: “прибудова зверху”, “при-
будова знизу”, та “прибудова поруч” зі співрозмовником. Практично 
це розподілення базується на використанні так званої домінантної 
техніки самопрезентації, а рівень домінантності-підпорядкованос-
ті встановлюється за допомогою невербальної техніки: пози, виразу 
обличчя, темпу розмови. У випадку коли безсловесна домовленість 
щодо розподілення рольової участі не буде досягнута, тоді конфлікту 
при спілкуванні не уникнути. Якщо, наприклад, співбесідник обрав 
для себе роль “поважного вчителя”, то потрібно відповідно або спри-
йняти роль “учня, що ставиться з повагою”, або тактовно виборювати 
бажаного розподілення ролей — “два експерти”.

Для етапу обговорювання проблеми та прийняття рішення з со-
ціально-психологічної точки зору характерний ефект контрасту та 
ефект асиміляції. Дія ефекту контрасту складається з навмисного 
підкреслювання відмінності нашого бачення можливості спільної 
роботи від точки зору партнера. Таким чином ми психологічно від-
даляємось від нього. Підкреслюючи спільність позицій, ми набли-
жаємось до співрозмовника, тобто має прояв ефект асиміляції. 
Аналізуючи дослідження різних авторів, ми робимо висновки, що 
для досягнення успіху в діловому обговоренні важливо підкреслю-
вати єдність позицій. При розбіжностях уявлень обов’язковим для 
успішного обговорення є правило — конкретні фрази повинні бути 
безособовими. Інакше вони стають непереборними і спілкування не-
вдало закінчиться. Це означає, що позиція співрозмовника виключно 
виходить із об’єктивних чинників, але ні в якому разі не базується на 
його особистих якостях, його значенні як особи. На етапі виходу зі 
спілкування потрібно бути привітним, чемним. Дуже велике значен-
ня приділяється заключному враженню. Воно впливає на образ, що 
залишається у пам’яті партнера, а також на майбутні ділові стосунки. 
Тому привітність, доброзичливість — одні з головних для проведення 
успішного ділового спілкування.
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Індивідуальне письмове завдання. Прочитайте текст і складіть до 
нього детальний розширений план. Складіть порівняльну таблицю 
особливостей ділового спілкування із членом групи (колегою) та з 
незнайомою людиною (потенційним партнером або клієнтом).

Література [3; 7; 10; 18; 21; 32; 40]

Тема 9. Міжособистісні відносини і соціально-психологічний 
клімат у групі

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Міжособистісні відносини по вертикалі та горизонталі.
 2. Соціально-психологічний клімат в організації.
 3. Основні напрями оптимізації соціально-психологічного клімату.

Дискусія
 1. Як співвідносяться між собою поняття “соціально-психологічний 

клімат”, “організаційний клімат”, “морально-психологічний клі-
мат”, “моральна атмосфера”, “духовна атмосфера”?

 2. Як організаційний клімат організації в цілому може впливати на 
соціально-психологічний клімат конкретних підрозділів, що до 
неї входять?

Групова робота
Як соціально-психологічний клімат впливає на ефективність 

діяльності організації та самопочуття працівників?

позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. Дайте визначення наведеним поняттям і внесіть їх до 

психологічного словника: “міжособистісні відносини”, “соціально-пси-
хологічний клімат”, “психологічна атмосфера”, “сумісність”, “згурто-
ваність”, “спрацьованість”.

Завдання 2. Подайте у вигляді схеми структуру соціально-психоло-
гічного клімату.

Завдання 3. Прочитайте текст і дайте письмову відповідь на запи-
тання. 

При доборі кандидатів у члени екіпажу для тривалого космічного 
польоту обов’язково враховують рівень сумісності майбутніх космо-
навтів. 
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Що таке психологічна сумісність між людьми, на чому вона ґрун-
тується та як впливає на спільну діяльність? 

Завдання 4. Проведіть діагностичне дослідження.
За допомогою тесту Ф. Фідлера “Атмосфера у групі“ оцінить пси-

хологічну атмосферу будь-якої групи. Тест складається з протилежних 
за змістом пар слів. Чим ближче до правого або лівого слова в кожній 
парі ви поставити позначку “X“, тим більше виражена ознака у групі. 
Охарактеризуйте групу. Отже, для атмосфери в групі притаманні:
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Література [2; 6; 11; 19; 29; 37; 41; 51]

Тема 10. керівництво і лідерство у групі

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Основні теорії лідерства.
 2. Лінійні та функціональні керівники.
 3. Формування елітних груп організації.
 4. Фактори вибору стилю управлінської діяльності. 
 5. Характеристики основних стилів управлінської діяльності.

Завдання 1. Прочитайте текст і дайте письмову відповідь на запи-
тання. 



25

Текст 1. Ідеал керівника малої групи
Прочитайте газетну статтю під назвою “Ідеал керівника і сього-

дення“.
“Ідеал керівника — людина порядна, вихована, яка дотримуєть-

ся демократичних засад; вона не дозволяє собі використовувати 
службове становище в особистих цілях, у тому числі у задоволенні 
власних амбіцій. У неї немає потреби принижувати людську гідність 
працівника у ділових взаємовідносинах аби тішитись психологічною 
перевагою над ним.

Але, на жаль, у наш час не кожен керівник дотримується таких 
норм поведінки у діловому спілкуванні. Більше того, дедалі більшо-
го поширення набуває відродження авторитарного стилю керівниц-
тва. Наприклад, коли підлеглі виконують завдання, безпосередньо не 
пов’язані з виконанням службових обов’язків. Часто зухвала поведін-
ка поєднується зі зверхністю у спілкуванні. Такому керівнику також 
притаманне неуважне ставлення до людей. Він ніколи не вислуховує 
думку партнера, вона його не цікавить. У той же час такий керівник 
ніколи не переймається думкою підлеглих, а тисне лише своїм авто-
ритетом. Проте у ролі ділового партнера на рівному або вищому від 
нього рівні такий керівник поводить себе як слухняний підлеглий. 
Свою думку він тримає при собі, його вислови не мають конкретики, 
а поведінка є аморфною.

У перехідний період з’явився “перехідний тип” керівника. Зовні 
він декларує демократичні засади, гуманістичні цінності, але діє ав-
торитарно. Цей тип вичерпає, ізживе себе тоді, коли економічна си-
туація у країні стабілізується. Це призведе до ситуації, коли підлеглі 
вже не будуть повністю залежати від конкретного місця роботи. Вони 
будуть мати можливість вибирати не лише місце роботи, а й керівни- 
ка — ділового партнера, з яким буде легко у ділових взаємовідноси-
нах”.

Групова робота: на основі двох попередніх текстів та інтегрованих 
знань з психології розробіть рекомендації щодо підготовки лідерів на 
посаду керівників. Складіть для них своєрідний “кодекс управлінця-
лідера”.

позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 2. Прочитайте текст і дайте письмову відповідь на запи-

тання. 
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Текст 2. Лідерство та керівництво в малій групі
Дослідження феномена лідерства та керівництва є однією з цен-

тральних проблем психології малих груп. Насамперед розмежує-
мо зміст понять “лідер” та “керівник”. Б. Паригін зазначає на якісні 
відмінності, що існують між цими поняттями. Феномен лідерства 
пов’язаний з регуляцією міжособистісних стосунків, які мають не-
формальний характер, а керівник є носієм функцій та суб’єктом ре-
гуляції офіційних, формальних стосунків у межах певної соціальної 
організації. На відміну від лідерства, що є функцією мікросередови-
ща, офіційне керівництво породжується і функціонує відповідно до 
потреб, завдань та особливостей домінуючої в макросередовищі сис-
теми соціальних відносин. Крім того, лідерство — феномен органі-
зації соціально-психологічного спілкування і групової діяльності й 
функціонує переважно стихійно.

Керівництво визначається цілеспрямованою і контрольованою 
діяльністю цілої системи соціальної організації та її інститутів. Порів-
няно з лідерством воно має більш стабільний характер, оскільки 
безпосередньо не залежить від зміни групових настроїв, змін у між-
особистісних стосунках. Офіційне керівництво спирається на певну 
систему санкцій у стосунках керівництва та підлеглості й має не тіль-
ки силу особистого впливу (як лідер), а й офіційний статус у системі 
організації. Відрізняється і процес прийняття рішень: у керівника 
він має складніший та опосередкований характер. І нарешті, сфера 
діяльності лідера — мала група, стосунки симпатії та антипатії, виз-
нання та невизнання, підтримки або опозиції — у межах групи, сфе-
ра керівника — група в організації, соціальній системі. Лiдер (англ. 
leader — вождь) — авторитетний член організації або малої групи, 
особливий вплив якого дає йому змогу відігравати істотну роль у со-
ціальних процесах, ситуаціях. Лідер — особа, яка здатна впливати на 
інших з метою інтеграції спільної діяльності, що спрямована на за-
доволення інтересів певної групи. Лідерство — це суто психологічна 
характеристика поведінки певних членів групи. Керівництво — біль-
шою мірою соціальна характеристика стосунків у групі насамперед 
з точки зору розподілу ролей управління і підлеглості та виконання 
зовні поставлених перед групою цілей. Тому аналіз цієї проблеми має 
спочатку спрямовуватися на виявлення загальних механізмів лідер-
ства, а потім на інтерпретацію цього механізму в межах конкретної 
діяльності керівника.

Складіть порівняльну таблицю ознак лідерства та керівництва. 
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Завдання 3. Проведіть психодіагностичне дослідження.
Виконайте методику “Визначення стилю управління” (див.: Луч-

шие психологические тесты для профотбора и профориентации 
/ Отв. ред. А. Ф. Кудряшов. — Петрозаводск: Петроком, 1992. — С. 
159–162). 

Зробіть висновок про вплив основних стилів керівництва на со-
ціально-психологічний клімат організації.

Література [4; 9; 13; 21; 24; 34; 44]

Тема 11. конфлікти і шляхи їх вирішення

аудиторна самостійна робота

Теми доповідей та рефератів
 1. Запобігання конфлікту.
 2. Структура конфлікту і етапи його розвитку.
 3. Попередження (профілактика).
 4. Шляхи вирішення конфліктів.
 5. Управління конфліктами.
 6. Стилі поведінки в конфліктах.

Дискусія
 1. Чи слід вважати конфлікт дефектом спілкування?
 2. Чи можна використовувати конфлікт для поліпшення стосун-

ків? 

Вправа “Конфлікти”
Учасники діляться на пари. Перший співрозмовник звинувачує в 

чомусь другого, створюючи ситуацію конфлікту. Другий член пари 
реагує трьома різними способами:

а) виправдовується і перепрошує (з позиції жертви);
б) використовує “Ти-висловлення” для відповідних звинувачень 

(з позиції “батька”, обвинувача, переслідувача);
в) використовує “Я-висловлення” за схемою. 
Потім учасники міняються ролями і вигадують нову ситуацію. 
Кожна пара демонструє групі свою ситуацію і варіанти рішень. 
Група аналізує побачене.
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позааудиторна пошуково-аналітична робота

Завдання 1. Визначте власний стиль поведінки у конфліктній си-
туації за методикою К. Томаса (адаптована Н. Гришиною) “Стратегії 
вирішення конфліктів”.

Завдання 2. Визначте саботажників спілкування у наведених при-
кладах. Запропонуйте варіанти безконфліктної поведінки. Відповідь 
обґрунтуйте та подайте у вигляді таблиці.

Номер прикладу Аналіз саботажників спіл-
кування

Варіанти відповідей

А. Ви купили собі новий одяг і готуєтеся піти в ньому на ділову 
зустріч. Ваш партнер говорить Вам: “Куди ти в цьому збираєш-
ся? Він абсолютно тобі не личить”.

Б. “Ви вважаєте себе достатньо здатним справитися з цією робо-
тою?”

В. “Тобі краще перевірити все двічі. Ти ж телепень ще той, завжди 
всі дати переплутаєш”. 

Г. “Я знаю, що ти трохи уповільнено усе схоплюєш, тому спеціаль-
но для тебе написав покрокову інструкцію, щоб ти нічого не пе-
реплутав”.

Д. “У Вашій організації всі такі ж непродуктивні, як Ви?”
Література [5; 8; 12; 16; 26; 29; 33; 48]

Тема 12. Психодіагностика міжособистісних відносин у групі

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Основні методи психодіагностики групи.
 2. Соціометрія.
 3. Референтометрія.
 4. Фактори, що визначають соціометричний статус особистості ме-

неджера, та їх урахування в роботі менеджера.

позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. З дозволу групи (шкільної, студентської, виробничої 

тощо) проведіть дослідження міжособистісних відносин за методи-
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кою “Соціометрія”. Зробіть обробку результатів дослідження, побу-
дуйте соціоматриці й соціограми.

Завдання 2. З дозволу групи (шкільної, студентської, виробничої 
тощо) проведіть дослідження міжособистісних відносин за методи-
кою “Референтометрія”. Зробіть обробку результатів.

Література [12; 19; 20; 22; 46; 56]

змістовий модуль ііі. психологія самореалізації менеджера

Тема 13. самопізнання і самореалізація менеджера

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Психограма особистості менеджера.
 2. Здатність особистості до управлінської діяльності.
 3. Планування кар’єри і ділового успіху.
 4. Управлінська культура.
 5. Професійна підготовка і підвищення кваліфікації менеджера.

Дискусія
 1. Керівник організації — це професія чи посада?
 2. Що в цій роботі цікаво особисто для мене?
 3. Які якості мають дуже важливе значення для людини, що зай-

мається управлінською діяльністю?

позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. Виконайте вправу “Незавершені речення”.
Інструкція. Складіть закінчення речень так, щоб кожне з них мало 

вигляд довершеного тексту.
 1. Найбільша цінність в роботі для мене …
 2. Мої головні професійні інтереси — це …
 3. Цікавим у роботі керівника для мене є …
 4. Більшість приваблює управлінська кар’єра через те, що …
 5. Якщо я стану керівником, то …
 6. Мої сильні сторони як керівника — це …
 7. Мої мінуси як керівника — це …
 8. Щоб досягти вершини в кар’єрному зростанні, потрібно …
 9. У мої найближчі плани входить …
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Проаналізуйте відповіді, виявіть свої управлінські наміри, рівень 
домагань, локус контролю стосовно проблем розвитку управлінської 
кар’єри тощо.

Завдання 2. Використовуючи “Шкалу самооцінки управлінських 
якостей” А. Г. Шмельова, визначте адекватність самооцінки управ-
лінської придатності та рівня професійних домагань. (Див.: Техно-
логії роботи організаційних психологів: Навч. посіб. / За ред. Л. М. 
Карамушки. — К., 2005. — 366 с.)

Завдання 3. Побудуйте індивідуальну програму розвитку кар’єри 
“Моє майбутнє у професії та організації” (з проектуванням стратегій 
і тактик реалізації кар’єрних намірів).

Література [4; 6; 8; 14; 20; 28; 34; 46]

Тема 14. Імідж менеджера

аудиторна самостійна робота

Теми доповідей та рефератів
 1. Механізм створення іміджу. 
 2. Вплив іміджу менеджера на імідж фірми, організації.

позааудиторна пошуково-аналітична робота

Завдання 1. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Текст 1
У науковій літературі описані рекомендації щодо удосконалення 

іміджу. Д. Скотт виокремлює три ключові стадії зміни себе до бажа-
ного образу і пропонує технологію їх упровадження.
 1. Визначити, що ви хочете в собі змінити або яким стати. Які риси 

характеру ви хотіли б вилучити, а які розвинути?
 2. Скласти подумки сценарій, щоб уявити себе в новій ролі. Подум-

ки випробовуйте цю роль, аби закріпити реальність створеного 
вами образу. Самонавіювання допоможе вам і діяти інакше.

 3. Запровадьте власний новий сценарій у життя. Випробовуйте свою 
нову роль і діяльність, притаманну їй, на практиці в реальних си-
туаціях.

На першій стадії пропонується така технологія вибору нових рис 
характеру: у першу колонку записуються риси характеру, яких хочуть 
позбутися, а у другу — риси характеру, яких хочуть набути. Потім, 
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не замислюючись, методом “мозкового штурму” називають риси ха-
рактеру, записують в одну і другу колонки, ранжують, останні відки-
дають. Ця технологія за Д. Скоттом стосується тільки внутрішнього 
іміджу — рис характеру. 

Риси характеру, яких я хочу позбутися Риси характеру, яких я хочу набути

Подібним чином необхідно вибрати також критерії зовнішнього 
іміджу, бо відомо, що зміст і форма мають бути в єдності. Ви повин-
ні продумати свій зовнішній вигляд, який підкреслював би як ваші 
загальнолюдські чесноти, так і фахові достоїнства. Це — зачіска, 
костюм, манера слухати, говорити, рухатися, сидіти, вітатися; марка 
сигарет, одеколону; житло, місця відпочинку, розваг, коло знайомих, 
література тощо. Далі, як і в попередньому випадку, ці дані треба за-
писати в дві колонки, де перша має назву “Як я виглядаю і що мене 
оточує”, а друга — “Як я хотів би сприйматися”, проранжувати кри-
терії і створити новий зовнішній образ “Я”.

Як я виглядаю і що мене оточує Як я хотів би сприйматися

Побачити себе подумки в новій ролі пропонується за допомогою 
трьох видів образів:
• образ кольору;
• образ тварини;
• образ експерта.

Рекомендується уявляти, що вас оточує той простір, властивості 
якого ви хочете набути. Наприклад, аби бути більш енергійним, то-
вариським, динамічним, уявіть червоний колір активності. Щоб бути 
сердечнішим і дружелюбнішим, уявіть собі теплий оранжевий колір. 
Можна уявити тварину, яка символізує для вас ту чи іншу рису харак-
теру. Наприклад, лев символізує велич, тигр — силу, кошеня — лагід-
ність, олень — швидкість і стрімкість. Аби чіткіше викласти думки вго-
лос, уявіть собі папугу, який говорить.

При використанні методу для створення образу експерта ви маєте 
дивитись на себе очима експерта чи, наприклад, члена журі в якомусь 
телешоу.
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У свій зовнішній вигляд можна вжитися спочатку наодинці перед 
дзеркалом (звикати до зачіски, певних елементів одягу), потім серед 
публіки, де вас не знають, тобто видати себе за того, ким хочеться ста-
ти.

Далі необхідно зробити висновки з того, як вас сприймає в ново-
му образі незнайома публіка і “підправити” свій імідж. Таким чином 
відбувається ваша адаптація до нової ролі. І коли через деякий час ви 
з’явитеся серед своїх, ваша поведінка і манери будуть органічно збіга-
тися із вашим зовнішнім виглядом. Апробуючи новий образ “Я” і пере-
ходячи від образу “Я” до власне “Я”, головне — постійно пам’ятати про 
свою нову роль, контролювати себе. У разі втрати контролю потрібно 
йти з гри, обміркувавши ситуацію, а потім знову “невеликими дозами” 
трансформувати себе. Якщо ви самі повірите, що “ви” вже не “ви”, то 
інші повірять також.

Завдання. Попрацюйте над власним іміджем за технологією Скот-
та, виконуючи практично завдання кожної стадії формування нового 
іміджу.

Література [5; 7; 10; 28; 31; 41; 56]

Тема 15. Психічне здоров’я і спосіб життя менеджера

аудиторна самостійна робота

Теми доповідей та рефератів
 1. Психічне здоров’я менеджера.
 2. Психофізіологічний стан менеджера і способи його регуляції.
 3. Здоровий спосіб життя менеджера.

Групова дискусія. “Професійне вигорання менеджера (працівника): 
неминучість чи лише ймовірність? Аналіз факторів та умов, ураху-
вання яких може сприяти профілактиці й подоланню синдрому “про-
фесійного вигорання”.

позааудиторна пошуково-аналітична робота

Завдання 1. Дайте визначення таким поняттям і внесіть їх до пси-
хологічного словника: “психічне здоров’я”, “спосіб життя”,“здоровий 
спосіб життя”.
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Завдання 2. Запропонуйте рекомендації щодо збереження психіч-
ного здоров’я менеджера. 

Завдання 3. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
здоров’я людини на 50 % залежить від її способу життя (див. діагра- 
му 1). Розробіть рекомендації щодо формування здорового способу 
життя менеджера.

Діаграма 1. Умовний розподіл питомої ваги впливу різних чинників на здоров’я людини

Література [9; 14; 21; 28; 34; 47; 52]

Тема 16. Психічна саморегуляція менеджера

аудиторна самостійна робота
Теми доповідей та рефератів

 1. Психотехніки і прийоми саморегуляції.
 2. Релаксація як одна з умов саморегуляції.
 3. Аутогенне тренування.
 4. Рекомендації з подолання тривожності й запобігання стресам.

Групова робота.
Завдання 1. Наведіть приклади позитивного впливу стресу на ор-

ганізм людини.

Завдання 2. Спираючись на вивчений матеріал теми, опишіть змі-
ни, які можуть відбуватися у свідомості людини у стресовому стані.

Завдання 3. Спрогнозуйте та опишіть можливі для вас психічні 
стани виходячи зі специфіки вашої майбутньої професії. 

позааудиторна пошуково-аналітична робота
Завдання 1. Дайте визначення таким поняттям і внесіть їх до пси-

хологічного словника: “емоції”, “почуття”, “настрій”, “афект”, “апатія”, 
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“тривожність”, “стрес”, “депресія”, “фрустрація”, “регуляція”, “само-
регуляція”, “релаксація”.

Завдання 2. Доберіть методики та проведіть діагностику психічно-
го стану. Наприклад, визначення власного емоційного стану за опиту-
вальником САН (самопочуття, активність, настрій) або визначення 
рівня особистісної тривожності за методикою Ч. Спілберга.

Завдання 3. Випишіть з рекомендованої літератури прийоми та 
комплексні способи ефективного виходу зі стресу.

Завдання 4. Використовуючи практичні вправи для вироблення 
звички позитивно мислити, розробіть алгоритм зняття стану тривоги 
перед контрольною роботою або виступом в аудиторії.

Література [1; 6; 10; 12; 14; 27; 34; 39]

ТесТовІ  завдання  для  саМоПеРевІРки  знань 

виберіть правильну відповідь.
1. до структури особистості належать:
а) потреби, знання, мотиви;
б) спрямованість; знання, уміння, навички; індивідуально-психо-

логічні особливості;
в) спрямованість, досвід, переконання.
2. Індивідуально-психологічні особливості особистості в її 

структурі виявляються в:
а) силі переконань;
б) темпераменті, характері, здібностях; 
в) кількості потреб.
3. відчуття — це процес відображення, який відбувається у 

свідомості людини, у вигляді:
а) символів, предметів чи явищ світу;
б) суб’єктивних образів зовнішніх предметів;
в) окремих властивостей і якостей об’єктів при дії подразників на 

органи відчуття.
4. для відчуттів не характерна: 
а) якість; 
б) інтенсивність; 
в) тривалість; 
г) цілісність. 
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5. сприйняття — це:
а) відображення окремих якостей предметів у їх сукупності;
б) відображення у свідомості предметів чи явищ при їх безпосеред-

ньому впливі на органи відчуттів у вигляді цілісних образів;
в) синтез відчуттів.
6. Пам’ять — це:
а) збереження раніше отриманих вражень;
б) психічний процес відображення, збереження і відтворення ми-

нулого досвіду;
в) здатність людини збагачувати свій досвід на основі відчуттів і 

сприйнять; 
г) психічний процес використання раніше отриманого досвіду у 

практичній діяльності.
7. короткочасна пам’ять:
а) триває до двох хвилин;
б) має обсяг не більше 11 елементів;
в) усі відповіді правильні.
8. довготривала пам’ять:
а) має обмежений обсяг;
б) має практично необмежену діяльність;
в) більше розвинена в літніх людей;
г) усі відповіді правильні.
9. ефект Б. в. зейгарник свідчить, що ми пам’ятаємо будь-

яку діяльність, якщо вона:
а) була завершена;
б) залишилася незакінченою;
в) була свідомо припинена;
г) привела до винагороди.
10. за формою розрізняють наступні види мислення:
а) наочно-діюче;
б) теоретичне;
в) інтуїтивне;
г) дискурсивне;
д) усі відповіді правильні;
е) усі відповіді неправильні.
11. наочно-образне мислення пов’язане:
а) з оперуванням поняттями;
б) з рефлексією;
в) з оперуванням судженнями;
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г) з оперуванням уявленнями;
д) усі відповіді правильні;
е) усі відповіді неправильні.
12. Поняття — це найважливіший елемент:
а) сприйняття;
б) мислення;
в) пам’яті;
г) усі відповіді правильні;
д) усі відповіді неправильні.
13. Мимовільна увага залежить від сукупності таких особли-

востей об’єктів:
а) несподіваність, сила, тривалість, нерухомість;
б) нерухомість, контраст з фоном, сила, несподіваність;
в) сила, монотонність, несподіваність, динамічність; 
г) динамічність, незвичність, сила, несподіваність.
14. найтісніше здібності взаємопов’язані:
а) з рисами характеру;
б) із знаннями, уміннями, навичками;
в) із вольовими процесами.
15. Інтелект — це здатність до: 
а) абстрактного мислення;
б) навчання;
в) адекватних реакцій у проблемній ситуації;
г) засвоєння та використання знань, а також адекватної поведінки 

у ситуаціях, що змінюються.
16. зазначте, який прояв емоцій характеризується великою 

інтенсивністю, малою тривалістю і спричинює відчуття висна-
ження:

а) афект;
б) стрес;
в) фрустрація.
17. набутими властивостями особистості є:
а) темперамент;
б) здібності;
в) характер;
г) задатки.
18. Тип темпераменту протягом життя:
а) змінюється;
б) покращується;
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в) погіршується;
г) не змінюється.
19. неповторність і унікальність сполучення різних власти-

востей і якостей у людині позначається терміном: 
а) темперамент; 
б) особистість; 
в) характер; 
г) індивід; 
д) індивідуальність. 
20. Подібними за параметром емоційності (вразливості) є: 
а) холерик і меланхолік; 
б) холерик і сангвінік; 
в) меланхолік і сангвінік; 
г) холерик і флегматик; 
д) сангвінік і флегматик. 
21. Такі характеристики, як незворушність, обґрунтованість, 

неквапливість, повільне переключення з одного виду діяльності 
на інший властиві особам з типом темпераменту:

а) холерик;
б) сангвінік;
в) флегматик;
г) меланхолік.
22. Ціннісні орієнтації (ставлення до сенсу життя) є харак-

теристикою: 
а) темпераменту; 
б) характеру; 
в) особистості; 
г) усі відповіді правильні. 
23. до видів діяльності не належать:
а) гра;
б) навчання;
в) сновидіння;
г) праця;
д) спілкування.
24. Прикладами творчої праці є:
а) написання музики;
б) робота на конвеєрі;
в) переписування тексту.
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25. локус контролю — це:
а) контроль психічного стану особистості працівника;
б) контроль керівника за виконанням управлінських рішень;
в) схильність працівника приписувати відповідальність за ре-

зультати своєї професійної діяльності зовнішнім обставинам 
або власним зусиллям і здібностям;

г) схильність працівника приписувати досягнення у своїй про-
фесійній діяльності власним здібностям.

26. Щоб спілкування було ефективним, слід:
а) приховувати свої істинні думки;
б) стримувати прояв емоцій;
в) використовувати голос, погляд, жести, рухи;
г) висловлювати думки складно;
д) зважати на інтереси та бажання партнера.
27. Поза, коли співрозмовник тримає руки за головою, озна-

чає:
а) зацікавленість;
б) зверхність;
в) острах.
28. Поза, коли співрозмовник схрещує руки на грудях означає:
а) злість;
б) оборону;
в) радість.
29. Жест, коли співрозмовник прикриває рот рукою, означає:
а) таємничість;
б) обман;
в) співчування.
30. конформізм у процесі спілкування властивий:
а) неформальним лідерам;
б) дисциплінованим людям;
в) екстравертам;
г) інтровертам.
31. Характеристика певної професійної діяльності має назву:
а) професіограма;
б) психограма;
в) референтометрія;
г) соціометрія.
32. опис вимог до людини певної професії називається:
а) трудограма;
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б) психограма;
в) професіограма;
г) резюме.
33. вищою формою організації групи є:
а) асоціація;
б) кооперація;
в) корпорація;
г) автономія;
д) колектив.
34. Група людей, які об’єднані спільною діяльністю та мають 

єдині цілі, підпорядковані цілям суспільства, називається:
а) конгломератом;
б) асоціацією;
в) кооперацією;
г) колективом.
35. Поєднання якостей людей у процесі взаємодії, що сприяє 

успішному виконанню спільної діяльності, називається:
а) згуртованістю;
б) сумісністю;
в) спрацьованістю;
г) конформністю.
36. емоційна привабливість членів групи, єдність цінностей і 

цілей, прагнення до збереження групового членства є характе-
ристикою:

а) згуртованості;
б) сумісності;
в) спрацьованості;
г) соціально-психологічного клімату.
37. соціально-психологічний клімат колективу може бути:
а) сприятливий, несприятливий, нейтральний;
б) авторитарний, демократичний, ліберальний;
в) усі відповіді правильні;
г) усі відповіді неправильні.
38. Метод соціометрії полягає у вивченні:
а) індивідуальних здібностей та мотивів людини;
б) соціально-психологічної структури взаємовідносин;
в) особливостей рис характеру лідера групи.
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39. У соціометрії основний вимірювальний прийом полягає у 
наступному:

а) з’ясуванні біографічних даних;
б) відповідях на запитання, коли кожен член групи виявляє влас-

не ставлення до інших;
в) визначенні професійної придатності працівника;
г) виявленні індивідуально-психологічних характеристик особис-

тості.
40. конформіст у своїй поведінці:
а) відстоює власну точку зору;
б) орієнтується на думку оточуючих людей;
в) прагне уникнути дискусії.
41. нонконформіст у своїй поведінці:
а) боїться висловити свою точку зору;
б) підтримує думку лідера;
в) відстоює власну точку зору.
42. Щоб повідомлення було переконливе, воно має:
а) мало відрізнятися від точки зору співрозмовника;
б) бути аргументованим;
в) викликати страх у співрозмовника.

43. Причиною виникнення конфлікту між людьми є:
а) логічність міркувань;
б) нанесена образа;
в) антипатія;
г) протилежність думок.
44. атракція — це:
а) терпимість членів колективу один до одного;
б) своєрідність, неповторюваність психологічних якостей праців-

ника;
в) відсутність у працівника комунікативних умінь і навичок;
г) приязнь, симпатія, почуття прихильності до іншої людини.
45. основне правило для керівника при критикуванні, пока-

ранні підлеглого за негативний вчинок стверджує:
а) керуйте своєю поведінкою;
б) зберігайте спокій;
в) засуджуйте не особистість, а негативний вчинок підлеглого;
г) надайте підлеглому можливість пояснити причину скоєного не-

гативного вчинку.
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46. основними ознаками конструктивного конфлікту є:
а) емоційне відчуження, почуття самотності, суперечливість пот-

реб і інтересів;
б) підпорядкування одним учасником конфлікту іншого та 

нав’язування свого варіанта вирішення проблеми (удаване 
перемир’я);

в) зниження конфліктності, напруги, тривоги, покращення взає-
морозуміння, урахування інтересів усіх членів конфлікту;

г) жоден з варіантів неправильний.
47. основними стилями управління є:
а) авторитарний, демократичний, ліберальний;
б) сприятливий, несприятливий, нейтральний;
в) конструктивний, деструктивний;
г) усі варіанти відповіді правильні;
48. високий рівень співпраці керівника з колективом, сприяння 

розвитку колективу, урахування керівником індивідуально-пси-
хологічних особливостей підлеглих, делегування повноважень, 
використання заохочень, мотивування членів колективу тощо є 
ознаками управлінського стилю:

а) демократичного;
б) авторитарного;
в) ліберального;
г) усі варіанти правильні.
49. Управлінське спілкування, що забезпечує взаємодію пра-

цівників організації між собою, називається:
а) зовнішнім;
б) внутрішнім;
в) горизонтальним;
г) вертикальним.
50. комунікативний аспект спілкування — це:
а) обмін повідомленнями;
б) сприйняття та розуміння між співрозмовниками;
в) обмін діями, взаємодія;
г) усі варіанти правильні.
51. колаборативний процес — це:
а) поступовий розвиток колективу;
б) взаємодія, спрямована на досягнення згоди між людьми;
в) обмін повідомленнями;
г) процес усунення деструктивного лідера.
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52. Імідж працівника — це:
а) форма життєдіяльності людини, завдяки якій демонструються 

сильні особистісно-ділові характеристики;
б) зовнішній вигляд людини;
в) усі відповіді неправильні.
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