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ВСТУП

Соціально-економічна  ситуація  в  нашій  країні  потребує  розв’язання

великої  кількості  різноманітних  управлінських  завдань,  без  яких  неможливо

перейти до ринкових відносин. За своїм змістом управлінська діяльність дуже

важка та багатоаспектна. До того ж вона потребує значних людських зусиль та

затрат часу. Саме тому управління і розглядається як особливий вид діяльності.

У  сучасній  науці  управління  розглядається  як  специфічна  галузь

людської  діяльності,  у  рамках  якої  досягається  певна  мета  організацій.  При

цьому  наявність  складної  системи  взаємодії  керівника  та  виконавців  не

передбачає однобічний розгляд управлінської діяльності.  Вивчення психології

управління дає можливість побачити діалектичний характер зв’язків у системі

«людина-людина»  на  різних  рівнях  взаємодії  та  управління.  Водночас,

соціально-економічна  ситуація  вимагає  великої  напруги  як  від  суб’єкта

управління – керівника, так і від об’єкта управління – окремої особи, групи, а

також усієї організації.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія управління» є

динамічні  аспекти  механізму  управління  (робота  з  кадрами,  вдосконалення

соціально-економічного  клімату  в  колективі,  підвищення  комунікативної

компетенції керівника, подолання психологічних бар’єрів під час упровадження

нововведень  тощо).  Різноманітність  напрямів  управлінської  діяльності

зумовлює специфічний характер навчальної  дисципліни та її  місце в системі

соціально-психологічних  знань.  Навчальна  дисципліна  «Психологія

управління» значною мірою пов’язана з соціологією, соціальною психологією,

менеджментом,  психологією особистості,  етикою та  культурологією.  Без  цих

знань фахівець не в змозі ефективно впливати на діяльність колективу.

Навчальний  курс  «Психологія  управління»  складається  з  теоретичної

(лекційної) та практичної (практикуми, ділові ігри) частин. Перша – теоретична

складова  навчального  курсу,  має  на  меті  дати  студентам  знання  стосовно

об’єктивних закономірностей психологічних процесів у діяльності  людини та
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про управління ними. Проведення практикумів,  тестувань,  ділових ігор тощо

має  за  мету  сприяти  практичному  засвоєнню  студентами  набутих  знань  у

майбутній управлінській діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 механізми  активності  особистості  людини  й  регуляції  її  поведінки  в

організації;

 структуру й розвиток особистості менеджера в організації;

 психологію керівництва й лідерства;

 характеристику міжособистісних відносин в організації  та  психологію

управлінського впливу;

 психологічні  аспекти  реалізації  загальних  функцій  управління

(планування, організовування, мотивування й контролювання);

 психологічні  основи  інформаційного  забезпечення  управління,

комунікативної компетентності й прийняття рішень;

 психологічні аспекти організації праці та професійної діяльності;

 роль соціально-психологічної служби в процесі вдосконалення системи

управління;

уміти:

 регулювати поведінку підлеглих і процеси саморегуляції;

 формувати індивідуальний стиль управління;

 застосовувати процеси самоконтролю в екстремальних ситуаціях;

 використовувати методи вивчення особистості;

 складати характеристики ділових та особистісних якостей працівника;

 формувати  продуктивні  команди  з  урахуванням  психологічних

властивостей і міжособистісних відносин;

 здійснювати методи  ефективного управлінського впливу;

 підвищувати результативність реалізації загальних функцій управління з

урахуванням впливу психологічних чинників.
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Практична робота № 1

Тема. Поняття про психологію управління 

Мета:  засвоїти  теоретичні  знання  про  суттєві  ознаки  управління  і

поняття управлінської діяльності,  її  структури та функцій; досягти розуміння

студентами  специфіки  предмету  досліджень  у  психології  управління  та  її

прикладних завдань.

Завдання до теми

Опрацювати теоретичні питання

1.  Предмет психології управління.

2.  Структура психології управління.

3.  Управлінська  діяльність  як  центральний  об'єкт  досліджень  у

психології управління та теорії лідерства.

4.  Підходи до розуміння функцій управління.

5.  Традиція вивчення людського чинника виробництва.

6.  Тенденції розвитку управління (менеджменту) у XXI сторіччі.

Хід заняття

Завдання  1.  Обґрунтуйте  виокремлення  психології  управління  та

лідерства у самостійну галузь психологічної науки.

Завдання 2. Аргументуйте необхідність знань з психології управління та

лідерства для керівника. Чи може практичний психолог допомогти керівнику? У

яких питаннях?

Завдання  3.  Обґрунтуйте,  що  управлінська  діяльність  є  різновидом

професійної діяльності.

Студенти  роблять  висновок  про  сутність  багатоаспектного  поняття

управління;  про  коло  проблем  управління,  що  є  предметом  психології

управління та лідерства; про закономірності її появи як прикладної дисципліни.

Література: [1, с. 25–29; 9, с. 18–25; 11, с. 9–15; 16, с. 65–71].
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Практична робота № 2

Тема. Методи психології управління, їх зв’язок з іншими науками

Мета: досягти розуміння студентами сутності психолого-управлінського

дослідження, його характерних проблем та методів за допомогою порівняння з

психологічним дослідженням у інших галузях психології.

Завдання до теми

Опрацювати теоретичні питання

1.  Види методів у психології управління.

2.  Особливості загальнопсихологічних методів у психології управління

та теорії лідерства.

3.  Зв’язок психології управління з іншими галузями психології.

4.  Психологія управління й інші науки.

5.  Психологія управління і менеджмент.

Хід заняття

Завдання 1. Підберіть 10–15 проблем, які одночасно цікавлять:

а) педагогічну психологію та психологію управління;

б) вікову психологію та психологію управління.

Завдання 2. Складіть схему «Місце психології управління серед інших 

наук та галузей психології».

Завдання 3. Розробіть вербальний ряд для асоціативного експерименту з:

а) керівником; 

б) підлеглим. 

Проведіть  асоціативний  експеримент  у  парах,  чергуючи  ролі

експериментатор – керівник; експериментатор – підлеглий. 

Обговорення і уточнення індивідуальних результатів студентів. Зробити

висновок про особливості психолого-управлінського дослідження.

Література: [2, c. 102–111; 5, с. 222–234; 9, с. 87–95; 19, с. 58–65]

Практична робота № 3
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Тема. Соціально-психологічні характеристики організації

Мета: формувати у студентів поняття лідерства шляхом порівняння між

собою різних психологічних теорій лідерства,  а також розмежування поняття

лідерства з поняттями соціального статусу, авторитету, престижу, популярності;

досягти  усвідомлення  студентами  значення  особистісних  якостей  лідера  для

управління організацією.

Завдання до теми

Опрацювати теоретичні питання

1. Поняття про міжособистісні відносини.

2.  Соціальна структура організації.

3.  Характеристика лідерства.

4.  Особистість лідера.

5.  Поняття про популярність.

Хід заняття

Завдання 1. Для яких концепцій лідерства характерні такі ідеї?

1) Лідер – це місце (посада) в міжособистісних взаємодіях. Ефективність

лідерства  залежить  від  того,  наскільки  особистість  задовольняє  посадові

вимоги.

2) У дуже сприятливих чи дуже несприятливих для груп ситуаціях лідер,

орієнтований  на  завдання,  досягає  кращих  результатів,  ніж  орієнтований  на

людей.  У разі  помірно  сприятливої  ситуації  успішний лідер  орієнтується  на

людей.

3) Лідер  у  ролі  професіонала  розв’язує  ділові  завдання.  У  ролі

соціально-емоційного  спеціаліста  розв’язує  проблеми  людських

взаємовідносин.

4) Лідерство забезпечують певні риси особистості (можливо, вроджені),

які іноді називають харизматичними.

5) Успішність лідерства залежить від рівня розвитку соціальної групи та

інших її характеристик.

Завдання 2. Підібрати терміни до їх описів:
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1) положення суб’єкта в системі міжособистісних відносин, що визначає

його права, обов’язки, привілеї;

2) відносини домінування  і  підпорядкування,  впливу і  наслідування  у

системі міжособистісних відносин у групі;

3) вплив індивіда,  побудований на займаній ним посаді,  положенні чи

статусі;

4) міра  визнання  суспільством  заслуг  індивіда,  співвіднесення  їх  із

суспільними цінностями.

Завдання 3. Визначте тип лідера за його ознаками:

1) підвищена  домінантність,  добре  ставлення  до  інших  і  особиста

оригінальність, самобутність;

2) найменше прагнення домінувати, підвищена сензитивність; знижена

орієнтація на справу і результати; низька думка про себе;

3) менша  орієнтація  на  думки  й  оцінки  оточуючих  (значна

самостійність); орієнтація на справу і результати роботи вища;

4) підвищене  прагнення  домінувати;  парадоксально  низька

спрямованість на справу; підвищене прагнення до регулювання відносин.

Відповіді  студентів  обговорюються  у  навчальній  групі,  аналізуються

характерні помилки. Формулюється висновок про особливості лідерства та його

ефективності залежно від характеристик організації.

Література: [3, c. 51–62; 7, с. 83–89; 8, с. 107–113; 10, с. 98–116].

Практична робота № 4

Тема.  Проблеми  ефективності  міжособистісного  спілкування  в

організації

Мета:  зафіксувати  явище  стереотипізації  у  процесі  сприймання  іншої

людини;  встановити  вплив  стереотипізації  формування  образу  партнера  у

спілкуванні.
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Завдання до теми

Опрацювати теоретичні питання

1.  Характеристика товариських відносин.

2.  Чинники групової згуртованості.

3.  Поняття соціально-психологічного клімату (СПК) колективу.

4.  Роль соціально-психологічного клімату.

5.  Створення оптимального соціально-психологічного клімату.

Хід заняття

Завдання 1. Матеріал: портрет юнака, бланки інструкцій (два варіанти),

список  чотирнадцяти  властивостей  особистості:  задумливий,  розумний,

жалісливий,  замкнений,  комунікабельний,  наполегливий,  несміливий,

витриманий, привабливий, проникливий, відвертий, чутливий, доброзичливий,

рішучий. 

Хід виконання

Група студентів поділяється на дві однакові за кількістю підгрупи, яким

видаються різні варіанти інструкцій:

А.  «Це  портрет  юнака,  який  у  результаті  автокатастрофи  отримав

нерухомість  і  став  інвалідом.  Випишіть  із  запропонованого  переліку

характеристик сім, які, на вашу думку, властиві цій людині».

Б.  «Це портрет  легкоатлета,  який  досяг  значних  спортивних успіхів  і

став  майстром  спорту. Випишіть  із  запропонованого  переліку  характеристик

сім, які, на вашу думку, властиві цій людині».

Виконується індивідуально. Обробка результатів.

Складання таблиці на основі групових результатів

Перелік
характеристик

Кількість студентів, які обрали дану характеристику в
підгрупах

А В

задумливий 

розумний 

жалісливий і т. д.
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2) За даними таблиці складається два групових портрети: відповідний

інструкції А (тобто для юнака-інваліда) і відповідний інструкції Б (тобто для

юнака-спортсмена).  У  портрет  включаються  характеристики,  які  частіше

вибирали студенти відповідної підгрупи.

Приблизні групові портрети такі:

юнак-інвалід юнак-спортсмен

 задумливий  комунікабельний

 розумний  наполегливий

 жалісливий  відвертий

 замкнений  доброзичливий

 несміливий  рішучий

 проникливий  витриманий

 чутливий  привабливий

Хоча  окремі  розбіжності  в  характеристиках  зустрічаються  часто,  але

зберігається їх загальна орієнтація: інвалід – інтровертована, невпевнена особа;

спортсмен – екстравертований, впевнений у собі. На цьому етапі зачитуються і

порівнюються інструкції. 

Надати відповіді:

1.  Чому групові характеристики однакового портрету різні?

2.  Від чого залежить оцінка людиною незнайомої особи?

3.  Назвіть позитивні й негативні сторони стереотипізації.

Завдання  2.  Скласти  анкету  на  визначення  соціально-психологічного

клімату педагогічного колективу.

Студенти  обговорюють  питання  про  роль  адекватної  соціальної

перцепції в колективі установи, роблять висновок про необхідність створення

позитивного  настрою  в  процесі  спільного  розв’язання  виробничих  завдань

співробітниками.

Література: [1, c. 48–58; 4, с. 78–92; 7, с. 95–117; 11, с. 33–48].
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Практична робота № 5

Тема. Психологічні основи управлінських впливів

Мета:  формувати  у  студентів  навички  аналізу  та  конструювання

психологічних впливів з використанням відповідного арсеналу комунікативних

засобів;  розвивати  здатність  оцінювати  конструктивність  психологічних

впливів.

Завдання до теми

Опрацювати теоретичні питання

1.  Поняття про вплив і взаємовплив.

2.  Чинники впливовості особистості керівника.

3.  Характеристика видів психологічних впливів.

4.  Протистояння особистості неконструктивним впливам.

5.  Психологічні особливості управлінських розпоряджень.

Хід заняття

Завдання 1. Згадайте ситуацію, коли ви намагалися вплинути на почуття,

думки,  вчинки  іншої  людини.  Визначте,  яку  мету  при  цьому  переслідували.

Чого досягли в результаті? Чи відповідав результат і  використані засоби меті

впливу?  Пригадайте  випадок  невідповідності  між  метою,  засобами  і

результатом психологічного впливу.

Завдання  2.  Наведіть  приклади  конструктивного  і  деструктивного

варіантів  таких  видів  психологічного  впливу:  переконання;  самовисування;

навіювання;  зараження,  спонукання  до  наслідування;  формування

прихильності; прохання; наказ.

Завдання  3.  Наведіть  приклади  таких  видів  психологічного  впливу:

деструктивна  критика;  ігнорування;  маніпулювання;  наказ.  Оцініть  їх

конструктивність.

Завдання  4.  Який  вид  впливу  використано?  Чи  конструктивний  він  і

чому?
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«Купила мати слив і хотіла дати дітям пообіді. Вони лежали на тарілці.

Ваня  ніколи  не  куштував  сливок  і  весь  час  нюхав  їх.  Дуже  вони  йому

сподобались. Дуже хотілося скуштувати. Він усе ходив навколо сливок. Коли

нікого не було поряд, він не втримався і з’їв одну сливу.

Під час  обіду батько запитав:  «Чи не з'їв  хтось  ще одну сливу?».  Усі

сказали – ні. Ваня почервонів як рак, і сказав: «Ні, я не їв». Тоді батько сказав:

«А якщо хтось з'їв,  це недобре. Біда в тому, що в сливках є кісточки, і якщо

хтось не вміє їх їсти і проковтне, то через день помре. Я цього боюсь». Ваня

зблід і сказав: «Ні, я кісточку кинув у вікно». Усі засміялись, а Ваня заплакав».

(Л.Толстой).

Студенти  обговорюють  умови  ефективності  психологічних  впливів,

роблять  висновок  про  необхідність  гнучкого  використання  різноманітного

арсеналу засобів впливу та про неприпустимість неконструктивних впливів.

Література: [2, с. 96–120; 6, с. 85–97; 12, с. 85–100; 13, с. 351–375].

Практична робота № 6

Тема. Проблема стилю керівництва в психології управління 

Мета:  озброїти  студентів  здатністю  розпізнавати  стилі  управління,

орієнтуючись  на  їх  суттєві  ознаки,  визначати  переваги  кожного  стилю

відповідно до особливостей трудового колективу.

Завдання до теми

Опрацювати теоретичні питання

1.  Поняття про стиль управління та індивідуальний стиль керівництва.

2.  Індивідуальний стиль керівництва за К. Левіним.

3.  Трансформація стилів керівництва в останній чверті XX століття.

4.  Концепція стилю керівництва P. P. Блейка та Дж. С. Мутон.

5.  Індивідуальний стиль спілкування керівника за Р. Х. Шакуровим.

Хід заняття

Завдання  1.  Виконання  методики  «Визначення  стилю  управління

трудовим  колективом».  Студенти  визначають  стиль  управління  керівника
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закладу, де вони перебували на практиці.

Інструкція. Опитувальник містить 16 груп тверджень про ділові якості

керівника.  Кожна група складається з  трьох варіантів:  а,  б,  в.  Вам належить

обрати з них одне, що найбільше відповідає вашій думці про керівника (таблиця

1.1).

Таблиця 1.1 – Ділові якості керівника

№ А Б В

1

Центральне керівництво
вимагає, щоб про всі

справи доповідали саме
йому

Намагається все вирішувати
разом з підлеглими, сам
вирішує лише нагальні й

оперативні питання

Деякі важливі справи й
вирішуються фактично без

участі керівника, його
функції виконують інші

2
Завжди щось наказує,
розпоряджається, але

ніколи не просить

Наказує так, що хочеться
виконувати

Наказувати не вміє

3

Намагається, щоб його
замісники були

кваліфікованими
спеціалістами

Йому байдуже, хто працює
його замісником, помічником

Вимагає від замісників і
помічників безумовного

виконання і підпорядкування

4

Його цікавлять лише
виконання плану, а не

ставлення людей один до
одного

У роботі не зацікавлений,
підходить до справи

формально

Розв'язує виробничі задачі,
намагається створити добрі

стосунки між колегами

5
Напевне, він консерватор,

бо боїться нового
Ініціативу підлеглих не

приймає
Сприяє тому, щоб підлеглі

працювали самостійно

6
На критику зазвичай не

ображається,
прислуховується до неї

Не любить критики і не
приховує цього

Критику вислуховує,
збирається відреагувати, але

нічого не робить

7

Створюється враження,
що керівник боїться

відповідати за свої дії,
бажає знизити свою

відповідальність

Відповідальність розподіляє
між собою та підлеглими

Одноосібно приймає рішення
або відміняє їх

8

Регулярно радиться з
підлеглими, особливо з

досвідченими
працівниками

Підлеглі не тільки радять, але
можуть і давати вказівки

Не приймає порад, а тим
більше заперечень підлеглих

9

Зазвичай радиться із
замісниками та

керівниками нижчого
рангу, але не з підлеглими

Регулярно спілкується з
підлеглими, говорить про стан
справ у колективі, труднощі,

які треба подолати

Для виконання якоїсь роботи
йому нерідко доводиться

вмовляти підлеглих

10
Завжди спілкується з
підлеглими ввічливо,

доброзичливо

У спілкуванні з підлеглими
часто виявляє байдужість

Щодо підлеглих буває
нетактовним, навіть грубим
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11
У критичних ситуаціях
погано справляється із

своїми обов'язками

У критичних ситуаціях, як
правило, вдається до більш

жорстких методів керівництва

Критичні ситуації не
впливають на способи його

керівництва

Продовження таблиці 1.1

12
Сам розв'язує навіть ті

питання, з якими не дуже
знайомий

Якщо чогось не знає, то не
боїться цього показати і

звертається за допомогою

Не може діяти сам і чекає
підштовхування

13
Здається, він не дуже
вимоглива людина

Вимогливий і водночас
справедливий

Про нього можна сказати, що
він буває надмірно строгим і

навіть прискіпливим

14

Контролюючи результати,
завжди помічає позитивну

сторону, хвалить
підлеглих

Завжди строго контролює
роботу підлеглих і колективу

Контролює роботу час від
часу

15
Уміє підтримати

дисципліну і порядок
Часто робить підлеглим

зауваження, догани
Не може впливати на

дисципліну

16
У його присутності

підлеглим доводиться
працювати у напрузі

З ним працювати цікаво
Підлеглі залишаються сам на

сам зі своїми проблемами

КЛЮЧ

№ пор. а б в №  пор. а б в
1 Д К П 9 Д К П
2 Д К П 10 К П Д
3 К П Д 11 П Д К
4 Д П К 12 Д К П
5 П Д К 13 П К Д
6 К Д П 14 К Д П
7 П К Д 15 К Д П
8 К П Д 16 Д К П

Інтерпретація. 

Директивний  компонент  –  Д.  Орієнтація  на  власну  думку  та  оцінки.

Прагнення  до  влади,  впевненість  у  собі,  схильність  до  жорсткої  формальної

дисципліни,  велика  дистанція  щодо  підлеглих,  небажання  визнавати  свої

помилки.  Ігнорування  ініціативи,  творчої  активності  людей.  Одноосібне

прийняття рішення. Контроль за діями підлеглих.

Ліберальний компонент (пасивного невтручання) – П. Поблажливість до

працівників.  Відсутність  вимогливості,  строгої  дисципліни,  контролю,

ліберальність, панібратство з підлеглими. Схильність перекладати на підлеглих

відповідальність у прийнятті рішень.
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Колегіальний  компонент  –  К.  Вимогливість  і  контроль  поєднуються  з

ініціативним  і  творчим  підходом  до  виконуваної  роботи  і  свідомим

дотриманням  дисципліни.  Прагнення  розділити  повноваження  та

відповідальність. Демократичність у прийнятті рішень.

Група  обговорює  і  доповнює  ознаки  основних  стилів  керівництва,

фактори  їх  ефективності  (зокрема,  соціально-психологічні  характеристики

колективу). Студенти роблять висновок про вплив основних стилів керівництва

на  соціально-психологічний  клімат  організації.  Розробляють  схеми  дій

практичного психолога з керівниками різних стилів керівництва.

Література: [1, с. 112–145; 4, с. 75–90; 8, с. 110–128; 12, с. 233–245].

Практична робота № 7

Тема. Психологічні основи відбору кадрів

Мета:  формувати  у  студентів  навички  психологічного  аналізу

особистості  працівника та  вміння  співвідносити  його результати  з  кадровою

політикою організації з метою надання психологічної допомоги під час відбору

кадрів.

Завдання до теми

Опрацювати теоретичні питання

1.  Завдання психолога під час відбору кадрів.

2.  Особистісні чинники включення людини в організацію.

3.  Типологія особистості працівника.

Хід заняття

Завдання  1.  Провести  самооцінку  себе  як  працівника  за  якостями

вправності, ініціативності, комунікабельності.  Визначити свій тип працівника,

використовуючи модель особистості працівника, подану у відповідній лекції.

Завдання  2.  За  особливостями  кадрової  політики  визначте  стратегію

розвитку організації:

1) пошук, відбір підприємливих, ініціативних, творчих співробітників;

2) відбір професіоналів з високим авторитетом,  соціальним визнанням
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та статусом;

3) пріоритет у відборі для вузьких професіоналів, спеціалістів, здатних

точно і якісно виконати завдання.

Завдання  3.  Для  якої  з  рис  особистості  працівника  – вправності,

комунікабельності,  ініціативності  характерний  кожен  із  3-х  типів  мотивації

особистості.

1) Мотивація  досягнення  успіху,  прагнення  утвердити  своє  «я»,

отримати визнання на діловому та професійному рівні.

2) Поєднання високої якості виконання з уникненням невдач; прагнення

діяти  в  межах  своєї  компетентності;  бути  обережним,  уважним;  обмеження

своєї відповідальності (не бере на себе більше, ніж слід).

3) Прагнення  до  створення  сприятливого  емоційного  клімату;  до

спільного виконання завдань; бажають привертати увагу оточуючих, викликати

їх схвалення, заохочення.

Відповіді  студентів  обговорюються  у  навчальній  групі,  аналізуються

характерні  помилки.  Студенти  визначають  головні  риси  індивідуального

підходу у керівництві з урахуванням типу працівника.

Література: [3, с. 58–69; 7, с. 40–56; 11, с. 135–157; 14, с. 88–102].

Практична робота № 8

Тема. Психологічні основи прийняття рішень

Мета: відпрацювати психологічні знання про групову форму прийняття

управлінських  рішень;  формувати  у  студентів  навички  співпраці  під  час

обговорення  дискусійних  питань,  здатність  розуміти  точку  зору  партнера,

домовлятися та приймати спільне рішення.

Завдання до теми

Опрацювати теоретичні питання

1.  Теорії прийняття рішень.

2.  Етапи прийняття рішень.

3.  Порівняльна  характеристика  групових  та  індивідуальних  форм
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прийняття рішень.

4.  Структура групового завдання на прийняття рішення.

5.  Соціально-психологічні феномени групового прийняття рішень.

6. Прийоми послаблення негативних наслідків групових рішень.

Хід заняття

Завдання 1. Гра «Корабель зазнав аварії». Виконується у мікрогрупах по

5 учасників.

Інструкція. Ви дрейфуєте на яхті в Чорному морі. У результаті пожежі

значну частину її багажу знищено. Яхта повільно тоне. Ваше місцеперебування

невідоме через пошкодження навігаційних приладів, а до суходолу близько 1000

км.

Нижче  подано  список  з  14  предметів,  які  залишились  цілими  після

пожежі.  Окрім  цих  предметів  у  вас  є  міцний  надувний  рятувальний  пліт  із

веслами,  досить  великий,  щоб  витримати  всю  вашу  групу  та  перераховані

нижче предмети. Майно людей, які залишились живими, таке: пачка цигарок,

декілька коробок сірників і п'ять десятигривневих банкнот.

Ваше  завдання  –  класифікувати  ці  предмети  відповідно  до  їхнього

значення  для  виживання.  Поставте  цифру  1  біля  найважливішого  предмета,

цифру 2 – біля другого за значенням і так далі до 14-го – найменш важливого.

Після  індивідуальної  класифікації  групі  дається  приблизно  45  хвилин

для  виконання  спільного  завдання.  Група  повинна  прийти  до  єдиної  думки

стосовно  місця  кожного  предмета  в  класифікації.  Група  повинна  виставити

оцінку, з  якою всі  б у групі  погодились.  Для досягнення згоди даються такі

рекомендації:

– Підходьте до завдання логічно;

– Підтримуйте тільки ті рішення, з якими ви можете погодитись хоча б

частково;

– Уникайте голосування;

– Розглядайте різні думки як допомогу, а не як перешкоду для прийняття

рішень.
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Після  завершення  роботи  групі  надається  інформація  про  правильну

класифікацію, складену експертами, про що записується у лист відповіді.

Для заповнення «Листа відповідей» пропонується таблиця 1.2.

Таблиця 1.2 – Лист відповідей

Перелік предметів
Індивідуальна

оцінка
Групова
оцінка

Оцінка
експертів

Різниця
Х–Е

Різниця
У–Е

X У Е
1 2 3 4 5 6

Дзеркало 1

Каністра з водою 3

Сітка від москітів 14

Одна коробка із 
солдатським раціоном

4

Карта Чорного моря 13

Подушка-засіб для 
плавання

9

Каністра з нафтогазовою 
сумішшю

2

Транзисторний 
радіоприймач

12

Репелент, який відлякує 
акул

10

Шість квадратних метрів 
непрозорого пластику

5

Пляшка рому міцністю 80 
градусів

11

П’ять метрів нейлонового 
каната

8

Дві коробки шоколаду 6

Сітка для ловлі риби 7

Усього – 14 Σ1 =? Σ2=?

Експерти  визначають  місце  кожного  предмета,  виходячи  з  таких

аргументів:  основними речами,  необхідними людині,  яка потрапила в аварію

корабля  у  морі,  є  предмети,  які  слугують  для  привертання  уваги,  і  ті,  які

допомагають вижити до прибуття рятувальників. Без засобів сигналізації майже
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немає  шансів  бути  виявленими  й  врятованими.  У  більшості  випадків

рятувальники приходять у перші 36 годин, а людина може прожити цей період

без їжі та води, тому вони менш цінні.

1. Дзеркало – важливе для сигналізації повітряним і морським рятувальникам.

2. Каністра з нафтогазовою сумішшю – важлива для сигналізації.

3. Каністра з водою – необхідна для вгамування спраги.

4. Одна коробка із солдатським раціоном – забезпечує основну їжу.

5. Шість  квадратних  метрів  непрозорого  пластику  –  для  збирання  дощової

води, захисту від стихії.

6. Дві коробки шоколаду – резервний запас їжі.

7. Сітка  для  ловлі  риби.  Оцінюється  нижче,  ніж  шоколад,  тому  що  у  цій

ситуації «синиця в руці краще, ніж журавель у небі». Немає впевненості, що ви

спіймаєте рибу.

8. П’ять метрів нейлонового каната – для зв'язування знаряддя, щоб воно не

впало за борт.

9. Подушка – засіб для плавання – може слугувати засобом рятування, якщо

хтось потрапить за борт.

10.Репелент, який відлякує акул – акули нечасто зустрічаються у Чорному морі.

11.Пляшка рому міцністю 80 градусів – як антисептик у разі будь-яких травм;

уживати як напій небажано, бо це призводить до зневоднення організму.

12.Транзисторний радіоприймач – не має передавача.

13.Карта Чорного моря – без навігаційних приладів не має цінності.

14.Сітка від москитів – не потрібна, бо в Чорному морі немає москитів.

Обробка результатів. У п’яту колонку таблиці 1.2 заноситься різниця між

індивідуальною оцінкою кожного предмета та експертною за модулем     (Х–Е),

а  у  шосту  колонку  –  різниця  між  груповою  оцінкою  кожного  предмета  та

експертною за модулем (У–Е).

Знаходять  суму різниць  окремо у  п'ятій  Σ1(X–E)  та  у  шостій  колонці

Σ2(У–Е), групової роботи: якщо Σ1  (Х–Е) менше, ніж Σ2(У–Е), то індивідуальна

робота виявилась ефективнішою за групову та навпаки.
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Завдання 2. За якого прийняття рішення – групового чи індивідуального

– характерні такі явища: 

1. Породження великої кількості ідей.

2.  Схильність до стандартних способів, рішень, шляхів.

3.  Різноманітність підходів.

4.  Особиста відповідальність зростає.

5.  Адекватна оцінка новаторських ідей.

6.  Схвалення рішення у колективі, активність його виконання.

7.  Оцінювання рішень як обґрунтованих, легітимних.

8.  Об’єм інформаційної основи рішень зростає.

9.  Оригінальність рішень зростає.

10.Ризикованість, авантюристичність, аморальність рішень вище.

Студенти  роблять  висновок  про  те,  чи  успішним  було  групове

обговорення, чи зуміла група виявити знаючого учасника та чи прислухалась до

його думки, чи достатньо він аргументував свої пропозиції; хто мав найбільший

вплив  на  прийняття  рішень  групою  (був  лідером);  що  допомагало  чи

перешкоджало досягненню згоди; як поліпшити прийняття рішень групою.

Література: [2, с. 23–45; 4, с. 88–95; 9, с. 145–165; 12, с. 55–78].

Практична робота № 9

Тема. Управління нововведеннями в організації

Мета: досягти засвоєння студентами основних структурних компонентів

діяльності  проектування  нововведень;  сформувати  у  студентів  навички

проектування нововведень, уміння чітко визначати цілі,  завдання, виконавців,

наслідки нововведень.

Завдання до теми

Опрацювати теоретичні питання

1. Причини нововведень в організації.

2. Напрями та етапи реалізації нововведень.

3. Типи нововведень за їх ініціатором.
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4. Оцінювання міри складності реалізації нововведення.

5.  Опір нововведенням та їх причини.

6.  Підходи до подолання опору нововведенням.

Хід заняття

Студенти за рекомендованою літературою і конспектом лекції засвоюють

знання про психологічні особливості  розробки та впровадження нововведень,

чинники їх ефективності.

Завдання. Розробити проект, самостійно визначивши напрям,  сутність,

назву. Проект повинен стосуватися нововведень у галузі шкільної освіти.

Методичні поради до складання проекту

Як правило, зміст Проекту складається з таких частин: 

1. Реєстраційна картка проекту

2.  Зміст проекту

3.  Проект

3.1.  Анотація проекту

3.2.  Докладний опис проекту

3.2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

3.2.2.  Мета та завдання проекту

3.2.3.  Технологія досягнення цілей

3.2.4.  Тривалість та план реалізації заходів проекту

3.2.5.  Очікувані результати проекту

4.  Бюджет проекту

5.  Резюме виконавців проекту

План складання проекту

1. Анотація проекту

НАЗВА проекту

ОРГАНІЗАЦІЯ, що подає проект 

АКТУАЛЬНІСТЬ проекту 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ проекту 

РЕЗУЛЬТАТИ проекту 
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ЦІЛЬОВІ ГРУПИ проекту 

ОБСЯГ КОШТІВ 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ-ПАРТНЕРИ

2. Опис проекту

2.1.  Проблема, на розв'язання якої спрямований проект

2.2.  Мета та завдання проекту 

ЗАХОДИ проекту

СТУПІНЬ ГОТОВНОСТІ до реалізації проекту

ВНУТРІШНЯ ОЦІНКА досягнення результатів проекту

РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ

КОМАНДА виконавців Проекту (розподіляється на робочі групи)

2.3. Тривалість і план реалізації заходів проекту

Тривалість Проекту складатиме _____________________

     Здійснення заходів розпочинається__________________

      У проекті передбачено________  етапів.

План заходів проекту

Назва
заходу

Термін
проведення

Місце проведення (село,
селище, місто, регіон)

Організація-виконавець

1 етап

2 етап
2.4. Очікувані результати проекту

КОРОТКОТРИВАЛІ  НАСЛІДКИ  реалізації  проекту  полягають  в

отриманні таких безпосередніх результатів роботи:...

ПЕРСПЕКТИВНІ НАСЛІДКИ полягають у ...

СТАЛІСТЬ результатів забезпечується наступним...
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Бюджет проекту

Витрати
Одиниця
виміру

Кількість
одиниць

Вартість
одиниці

Загальна
сума в грн.

1. Людські ресурси

1.1. Зарплата

Усього – Людські 
ресурси

2. Транспортні витрати

Усього – Транспортні 
витрати

3. Офісні витрати

Усього – Офісні 
витрати
4. Інші витрати, 
послуги

Усього – Інші витрати, 
послуги
5. Нерухомість і види 
робіт

Усього - Нерухомість і 
види робіт

Сукупний підсумок

Студенти  представляють  та  обговорюють  свої  проекти,  висловлюють

припущення щодо можливих труднощів їх упровадження та шляхи подолання

цих труднощів.

Література: [2, с. 12–25; 5, с. 65–78; 11, с. 48–65; 15, с. 75–89].

Практична робота № 10

Тема.  Психологічне  забезпечення  соціального  управління  в

організації

Мета:  оволодіння  досвідом  здійснення  психологічних  впливів  на

персонал у процесі організації тренінгу.
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Завдання до теми

Опрацювати теоретичні питання

1.  Просвітницька діяльність психолога і психодіагностика в організації.

2.  Завдання та технологія психологічної експертизи в організації.

3.  Організація  психологічних  впливів  на  персонал  та  інформаційне

забезпечення діяльності психолога в установі.

Хід заняття

Завдання  1.  Студенти  за  допомогою  короткого  тесту  визначають  своє

вміння слухати.

Інструкція.  На  10  запитань  необхідно  дати  максимально  відверті

відповіді, які оцінюються так: «майже завжди» – 2 бали; «у більшості випадків»

– 4 бали; «іноді» – 6 балів; «рідко» – 8 балів; «майже ніколи» – 10 балів.

1. Чи намагаєтеся  ви  припинити бесіду  в  тих  випадках,  коли  тема  (а  то  і

співрозмовник) нецікаві вам?

1. Чи дратують вас манери вашого партнера зі спілкування?

3.Чи може його невдалий вислів спровокувати вас на різкість або грубість?

4.Чи уникаєте ви розмови з невідомою або маловідомою людиною?

3.Чи маєте звичку перебивати того, хто говорить?

5.Чи робите вигляд, що уважно слухаєте, а самі думаєте зовсім про інше?

6.Чи  змінюєте  ви  тон,  голос,  вираз  обличчя  залежно  від  того,  хто  ваш

співбесідник?

7.Чи змінюєте ви тему розмови, якщо вона торкається неприємної для вас теми?

9. Чи  виправляєте  ви  мовлення  людини,  якщо  вона  неправильно  вимовляє

слова, назви тощо?

10.  Чи буває у вас поблажливо-менторський тон з відтінком зневажливості та

іронії відносно того, з ким спілкуєтесь?

Зробіть  підрахунки  балів:  чим  більше  балів,  тим  більшою  мірою

розвинуто у вас уміння слухати. Якщо набрано більше 62 балів, це результат

слухача «вище середнього» рівня.

Завдання 2. Обговоріть основні принципи спілкування за Іржі Томаном
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та переформулюйте поради стосовно спілкування між керівником і підлеглими:

 Намагайся сконцентруватись на людині, з якою спілкуєшся. Звертай увагу не

тільки на слова, а й на звук голосу, міміку, жести, позу.

 Покажи  тому,  хто  з  тобою  говорить,  що  ти  його  розумієш.  Це  можна

зробити, якщо повторити зміст сказаного.

 Не висловлюй оцінок.

 Не давай порад. Оцінки і поради, навіть якщо вони даються з найкращих

побажань,  обмежують  свободу  висловлювань,  заважають  виділити  суттєві

моменти.

 Природа дала людині один язик і два вуха, щоб вона слухала інших удвічі

більше, ніж говорила сама.

Завдання 3. Проведення тренінгової вправи. Студенти утворюють пари,

де  один  –  розповідає,  другий  –  слухає  (потім  міняються  ролями).  Перший

розповідає другому про свої проблеми у стосунках з людьми, звертає його увагу

на  труднощі,  пов’язані  з  особистісними  якостями  (образи,  сумніви).  Другий

намагається  максимально  дотримуватись  принципів  слухання  і  допомагає

оповідачу якомога повніше викласти свої думки. Ця бесіда триває 5 хвилин.

Зробити висновок, розглянувши в ньому такі питання.

1. Роль  різних  напрямів  діяльності  психолога  для  покращення  роботи

організації.

2. З яких проблем доцільно організовувати тренінгову роботу з персоналом та з

керівниками?

3. Якими є умови формування у працівників установи потреби в психологічних

знаннях?  Які  прийоми  ви  використаєте,  щоб  підтримати  у  співробітників

інтерес до психології?

Література: [1, с. 31–47; 6, с. 45–55; 8, с. 68–79; 12, с. 80–95].

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
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Практичні завдання складаються з трьох складових і оцінюються за 

5-бальною системою за такими критеріями:

– теоретико-практичне завдання – максимально 3 бали;

– захист практичної роботи – максимально 2 бали.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході виконання

та захисту практичних робіт з навчальної дисципліни «Психологія управління»,

дорівнює 65. Із них:

–  10  балів  –  за  якісно  виконане  та  захищене  практичне  завдання  (10

практичних робіт х 5 балів), тобто максимально 50 балів;

– 20 балів – за опитування під час практичного заняття.

Підсумковий  контроль  знань  студентів  з  навчальної  дисципліни

«Психологія управління» – екзамен.

Максимальна  кількість  балів,  яку студент  може набрати,  дорівнює 100

балам.

Остаточна рейтингова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як

середня  з  балів  поточного  контролю  з  навчальної  дисципліни  «Психологія

управління»  та  підсумкового  контролю.  Оскільки  рейтингова  оцінка  не  є

єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється перерахунок рейтингових

балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою схемою (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок

Оцінка за національною шкалою Проміжок за
накопичувальною
бальною шкалою

Оцінка ECTS
Іспит Залік

Відмінно

зараховано

90–100 А                     відмінно

Добре
82–89 В                   дуже добре
74–81 С                        добре

Задовільно
64–73 D                 задовільно
60–63 Е                  достатньо

незадовільно не зараховано
35–59

FX  незадовільно (дозволяється
перескладання)

1–34
F   неприйнятно  (повторне
вивчення дисципліни)
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