
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ з ДИСЦИПЛІНИ 

«ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ» 

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 1  

Предмет та методологічні основи психології управління. 

Психологічні основи управлінської діяльності та особливості функцій 

управління 

Дослідження у галузі психології управління передбачають науково 

обґрунтоване використання сукупності конкретних методів, методик і 

процедур. Метод дослідження – спосіб, шлях одержання необхідної 

інформації про психологічні явища у сфері праці й управління, психологічні 

особливості управлінської діяльності та учасників управлінського процесу. 

Сукупність наукових методів збирання, обробки й аналізу фактів у 

сфері управління забезпечує реалізацію цілей та завдань психологічного 

дослідження. До методів психології управління належать: 

– психологічні методи вивчення 

особистості в системі управління; 

– соціально-психологічні методи вивчення 

організації в структурі управління; 

– методи, спрямовані на розв’язання 

управлінських завдань та прийняття управлінських 

рішень. 

 

Варіант 1 

Завдання 

Проведіть дослідження якості викладання навчальної дисципліни. Для 

цього застосуйте будь-які обрані Вами та доцільні для досягнення мети 

методи психології управління. Зробіть обґрунтований висновок про якість 

викладання навчальної дисципліни (1-а навчальна дисципліна за вибором 



студента). Розробіть рекомендації з покращення якості викладання обраної 

для дослідження навчальної дисципліни. 

Варіант 2 

Завдання 

Проведіть дослідження розвитку студентського самоврядування у 

навчальному закладі. Для цього застосуйте будь-які обрані Вами доцільні для 

досягнення мети методи психології управління. На основі проведеного 

дослідження шляхом застосування обраних Вами методів психології 

управління зробіть обґрунтований висновок про розвиток студентського 

самоврядування в навчальному закладі. Розробіть рекомендації для 

керівництва ВНЗ, спрямовані на підтримку та розвиток студентського 

самоврядування. 

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 2 

Соціально-психологічні характеристики організації 

Варіант 1 

Завдання 

Досвідчені управлінці усвідомлюють невідворотність існування 

неформальних груп в організації й прагнуть використовувати їх у процесі 

поточної роботи і не конфліктувати з ними та їх лідерами.  

Проведіть дослідження наявності формальних та неформальних груп у 

Вашій академічній групі. На основі отриманих результатів дослідження 

заповніть таблицю 1. Сформулюйте рекомендації для старости групи, 

куратора групи, викладачів щодо організації їх поведінки з неформальними 

групами та їх лідерами, враховуючи можливий як конструктивний, так і 

деструктивний вплив неформальних груп на навчальний процес. 

Таблиця 1 

Наслідки існування неформальних груп 

Переваги Недоліки 

1... 1... 

2... 2... 



... ... 
 

Варіант 2 

Завдання  

На основі власного досвіду та набутих знань спробуйте скласти 

короткий психологічний портрет Вашої академічної групи (на 2-3 с.), 

акцентуючи увагу на особливостях поведінки особистості у групі, на 

характеристиці соціально-психологічного клімату в групі, на основних 

показниках згуртованості групи тощо. 

Варіант 3 

Завдання 

Під соціально-психологічним кліматом колективу прийнято розуміти 

емоційно-психологічний настрій колективу, у якому на емоційному рівні 

відображаються особисті та ділові взаємини членів колективу, обумовлені їх 

ціннісними орієнтаціями, моральними нормами й інтересами.  

За допомогою будь-якої обраної Вами методики визначення соціально-

психологічного клімату в колективі перевірте як Ви почуваєте себе в 

академічній групі. Отримані Вами результати дослідження порівняйте із 

основними характеристиками психологічного клімату колективу, які 

визначають психологи: розвинутість комунікативних вмінь та навичок 

працівників організації; сформованість міжособистісних стосунків; наявність 

доброзичливої та ділової критики; задоволеність приналежністю до 

колективу. Розробіть рекомендації з покращення соціально-психологічного 

клімату академічної групи, у якій Ви навчаєтеся. 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 3 

Психологічні особливості особистості управлінця 

Варіант 1 

Завдання 

Проведіть дослідження екстраверсії – інтроверсії, емоційної 

стабільності – нестабільності Вашого товариша. Зробіть аналіз результатів за 

допомогою контрольних запитань. 



Контрольні запитання: 

1. Які риси характеру притаманні екстраверту? 

Інтроверту? В чому і якою мірою вони виявляються в особи, яку 

Ви досліджували? Як виявляються ці якості в повсякденному 

спілкуванні, навчанні, майбутній професійній діяльності? 

2. Які риси характеру виявляє емоційно стабільна 

людина? емоційно нестабільна? У чому і якою мірою це 

притаманно особі, яку Ви досліджували? Як виявляються ці якості 

в повсякденному спілкуванні, в навчанні, в майбутній професійній 

діяльності? 

3. Як змінилося Ваше уявлення про себе та інших після 

виконання цього завдання? 

Варіант 2 

Завдання 

Проведіть оцінку Вашого типу темпераменту. Зробіть аналіз 

результатів за допомогою контрольних запитань.  

Контрольні запитання 

1. Який або які типи темпераменту є у Вас 

домінуючими, які виявляються значною мірою, які наявні 

незначною мірою? Як виявляються (або можуть виявлятися) якості 

Вашого типу темпераменту в навчанні, в майбутній професійній 

діяльності?  

2. Якими видами професійної діяльності 

рекомендується і не рекомендується займатися людині з Вашим 

типом темпераменту? 

3. Як виявляються або можуть виявлятися особливості 

Вашого темпераменту в спілкуванні (викладач, дружня компанія, 

академічна група)?  

4. Наведіть приклади людей (з життя, з художньої 

літератури, кінофільмів), у яких би яскраво виявились риси 



кожного з чотирьох типів темпераменту. 

Варіант 3 

Завдання 

За допомогою опитувальника О. Шмельова дослідіть схильність до 

ризику Вашого товариша. Зробіть аналіз результатів за допомогою 

контрольних запитань.  

Контрольні запитання 

1. Обґрунтуйте переваги та недоліки "ризиковості" керівника. 

2. Підтвердіть або спростуйте твердження: схильність до 

ризику як риса характеру має важливе значення для психологічного 

прогнозування процесів прийняття рішень у невизначеній ситуації. 

3. Наведіть приклади практичної діяльності менеджера, коли 

відмовитися від ризикованих рішень неможливо. 

4. Розробіть рекомендації щодо зменшення ступеня ризику 

при прийнятті рішень. 

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 4 

Психологічні особливості управлінського впливу 

Завдання 

Управлінський вплив здійснюється у процесі праці, навчання, 

виховання, управління та інших сферах життєдіяльності. Діючи навмисно 

або ненавмисно, усвідомлено чи неусвідомлено суб’єкт впливу може 

мобілізувати або демобілізувати потенційні сили та можливості особистості 

та групи, підвищувати або знижувати трудову активність, формувати 

позитивні або негативні якості особистості тощо.  

Проведіть дослідження, спрямоване на визначення ефективності 

впливів викладачів навчального закладу, у якому Ви навчаєтеся, на 

студентську аудиторію. На основі отриманих результатів розробіть 

рекомендації щодо формування системи психолого-педагогічних впливів, 

оптимально прийнятних для студентської аудиторії.   

 



ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 5 

Психологічні основи прийняття управлінських рішень 

Варіант 1 

Гра "Дискусія" 

Мета гри полягає в спостереженні за процесом досягнення 

порозуміння та єдності членів групи щодо формування переліку 

особистісних якостей, необхідних для ідеального керівника шляхом розгляду 

різних точок зору, аргументацій щодо певної проблеми. 

Хід гри 

Поділити групу на підгрупи приблизно по 6 осіб для ведення дискусії 

за заздалегідь підготовленою темою. Наприклад: "Особистісні якості 

притаманні  ідеальному керівнику (не менше п’яти)". 

Кожен із учасників дискусії може подати свою точку зору, чи точку 

зору своєї команди, узгоджену в попередній частині вправи.   

Учасникам дискусії пропонується за обмежений час прийти до 

загального рішення – сформувати перелік особистісних якостей, необхідних 

для ідеального керівника.  

Завершення роботи: проводиться обговорення, учасники 

висловлюється щодо змісту і форми дискусії. 

Коментар до проведення гри: 

 ця вправа дає  можливість кількісно оцінити 

ефективність групового рішення; 

 у групі виникає більша кількість варіантів рішення і 

кращої якості, ніж у працюючих поодинці; 

 рішення проблем в умовах групи звичайно займає 

більше часу, ніж рішення тих же проблем окремим індивідом; 

 рішення, прийняті в результаті групового 

обговорення, виявляються більш ризикованими, ніж 

індивідуальні рішення; 

 індивід, який має особливі уміння (здатності, знання, 



інформація), пов’язані з груповою задачею, звичайно більш 

активний у групі, вносить більший вклад у прийняття групових 

рішень. 

Варіант 2 

Ділова гра "Подорож на повітряній кулі" 

Мета ділової гри: дати можливість спостерігати в групі процеси, що 

відбуваються під час обговорення й ухвалення групового рішення. 

Хід гри 

Запропонуйте учасникам гри вибрати собі професію: лікар, інженер, 

учитель, художник і т. д. Кількох студентів попросіть бути спостерігачами. 

Всім учасникам гри пропонується уявити, що вони виявилися членами 

одного екіпажа на повітряній кулі. Куля починає падати і залишається зовсім 

небагато часу до того моменту, коли вона впаде в море. Щоб цього не 

відбулося, хтось повинен вистрибнути з кошика. 

Групі необхідно прийняти загальне рішення про те, хто стрибне з 

кошика, виходячи з того, хто з них буде менш корисний, якщо повітряна куля 

приземлиться на безлюдному острові. 

Після завершення дискусії оцінюється робота групи: спостерігачі 

оголошують результати спостереження про хід дискусії (використання 

вагомих доводів, аргументів на захист "своєї" професії, уміння вислухати 

один одного, "авторитарні манери" і т. д.). 

Коментар до проведення гри: у грі відтворено ситуацію, з якою 

стикається менеджер будь-якого рівня під час скорочення штатів. 

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 6 

Психологічні особливості добору кадрів 

Увага: Анкета заповнюється до співбесіди, тому її форма така, щоб з неї можна було отримати 

максимально повну інформацію про кандидата!  

Варіант 1 

Завдання 



Розробіть анкету кандидата на вакантну посаду організатора 

подорожей (екскурсій), або фахівця з туристичної безпеки. 

Варіант 2 

Завдання 

Професіограма – це опис особливостей певної професії, який розкриває 

зміст праці, а також вимоги, що висуваються перед людиною. Професіограма 

складається на основі аналізу змісту професійної діяльності і містить такі 

розділи: 1 загальні відомості про професію; 2 характеристика процесу праці 

(сфера діяльності та вид праці, основні виробничі операції і професійні 

обов’язки тощо); 3 санітарно-гігієнічні умови праці (характеристика 

робочого місця, можливості профзахворювань); 4 психофізіологічні вимоги 

до працівника; 5 професійні знання й навички; 6 вимоги до підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів  

Розробіть професіограму гіда-перекладача, або професіонала з 

організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей 

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 7 

Психологія професіоналізму управління 

Завдання 

Здійснити психологічну оцінку придатності до професійної діяльності.  

Мета: навчитися досліджувати психологічну придатність індивіда до 

професійної діяльності у сфері туризмознавства.  

Хід виконання:  

Оберіть і проаналізуйте професійну діяльність (визначте задачі 

діяльності, функції працівника, обладнання, що використовується, дії під час 

роботи, умови роботи). 

Складіть психограму – систематизований опис вимог до психічних 

властивостей працівника. 

Визначте, за допомогою яких методів можна отримати інформацію про 

властивості, зазначені у психограмі.  



Складіть за даними тестування та спостереження психологічну 

характеристику працівника.  

Для того, щоб оцінити відповідність психологічних характеристик 

кандидата вимогам діяльності потрібно обрати однокурсника 

(однокурсницю), який буде виконувати роль кандидата. Бажано, щоб це була 

особа, психологічний портрет за даними спостереження якої Ви склали. 

Після цього Ви довільно обираєте професійну діяльність, якою він (вона) 

ймовірно буде займатись у подальшому. Наприклад, це може бути його 

майбутня професія (але потрібно конкретно визначити сферу діяльності) чи 

професія, із якою Ви найбільше знайомі.  

Психограму складіть у довільній формі. Зрозуміло, що результати 

Вашої роботи матимуть гіпотетичний характер, адже у рамках лабораторного 

заняття неможливо виконати таку роботу у відповідності з усіма існуючими 

вимогами.  

Результати роботи оформіть у вигляді звіту, що міститиме: 

1. Психограму професії. 2. Перелік та обґрунтування методів діагностики 

психічних властивостей, зазначених у психограмі. 3. Психологічну 

характеристику кандидата. 4. Висновок щодо психологічної придатності 

кандидата до даної професійної діяльності.  

 

Плани лабораторних занять з дисципліни «Конфліктологія» 

 

Практичне заняття 1.  

"Предмет конфліктології. Історичний розвиток конфліктології як 

науки". 

План: 

1. Теоретичні і соціально-історичні передумови виникнення 

конфліктології. 

2. Теоретико-методологічні основи конфліктології. 

3. Сучасні проблеми розвитку конфліктології. 

4. Розвитоке конфліктологічної думки в рамках філософії. 



5. Основні фактори еволюції конфліктологічних поглядів в історії 

філософії. 

 

Практичне заняття 2.  

"Динаміка та механізми розвитку конфлікту"." 

План: 

1. Суть закону ескалації конфліктогенів. 

2. Правила безконфліктної взаємодії. 

3. Основні типи конфліктогенів та форми їх прояву. 

4. Основні види трансакцій та їх поведінкові характеристики. 

5. Дидактична гра «Ситуації фрустації».  

6. «Трансактний аналіз конфліктів» (проводиться методом тестування і 

вирішення ситуаційних завдань)  

 

Практичне заняття 3.  

"Класифікація конфліктів та критерії їх виділення". 

 План: 

1. Необхідні і достатні умови виникнення конфлікту. 

2. Ідентифікація конфліктів (вирішення ситуаційних завдань). 

3. Суть конфлікту та його причини. Ділова гра «Скарга».  

4. Класифікація конфліктів, визначення причин конфлікту. 

5. Типи конфліктних ситуацій. Поняття: «конфліктна ситуація» і 

«інцидент». 

4. Дидактична гра «Ситуації фрустрації у ділових відносинах» 

3. Характеристика протиборства суб'єктів соціальної взаємодії. 

 

Практичне заняття 4.  

"Сфери розгортання конфліктів". 

 План: 

1. Поняття конфлікту в суспільстві. 



2. Основні групи конфліктів у суспільстві. 

3. Економічний конфлікт та чинники, що його визначають. 

4. Політичний конфлікт та його основні суб'єкти. 

5. Основні сфери прояву соціальних конфліктів. 

6. Конфлікти в духовній сфері життя суспільства. 

7. Сімейні відносини (самооцінка готовності до конструктивних 

взаємин в родині методом тестування). 

 

Практичне заняття 5.  

"Керування конфліктами. Методи керування конфліктами". 

План: 

1. Поняття: «прогнозування конфлікту», «попередження конфлікту», 

«регулюванням конфлікту». 

2. Етапи регулювання конфлікту. 

3. Технології регулювання та вирішення конфлікту. 

4. Принципи управління конфліктами. 

5. Негативні фактори прийняття конструктивних рішень щодо 

конфлікту. 

6. «Моя поведінка в конфлікті» (проводиться методом тестування). 

 

Практичне заняття 6.  

"Технології попередження конфліктів". 

План: 

1. Основні етапи переговорного процесу. 

2. Основні моделі поведінки в переговорному процесі та їх 

характеристика. 

3. Маніпуляції та їх види: засновані на правилах пристойності, 

направлені на приниження опонента. 

4. Основні стратегії і тактики в переговорному процесі. 

5. Прийоми тактики «вичавлювання поступки». 



6. Ситуаційно-рольова гра «Переговори». 

 

Практичне заняття 7.  

"Технології попередження конфліктів". 

План: 

1. Визначення основних ознак організації. Основні елементи 

внутрішнього та зовнішнього середовища організації. 

2. Вплив внутрішнього і зовнішнього середовище організації на 

конфлікти в організації. 

3. Основні види конфліктів в організації. Характеристика позиційних, 

ресурсних, динамічних, структурних та інноваційних конфліктів в 

організації. 

4. Ознаки назріваючого в організації конфлікту. 

5. Управлінські конфлікти, з різними суб'єктами конфліктної взаємодії і 

їх причини. 

6. Аналіз конкретних ситуацій. (Ділові ігри «Реформування організації» 

та "Конфлікт на промисловому підприємстві").   

7. Тести: «Визначення стилю управління трудовим колективом»; 

«Стиль керівництва»; «Управлінська ситуація і спрямованість керівника». 

 


