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Тема 2. Гнучкість у побудові відносин 

Мета: розглянути зі студентами модель людської поведінки, визначити 

основні характеристики типів особистості, ознайомитися з методами виходу  з 

конфліктів.  

Основні завдання: 

‒ охарактеризувати модель людської поведінки. Ознайомитися з видами 

моделей людської поведінки; 

‒ надати системне уявлення, що таке темперамент? Види темпераментів; 

‒ вивчити тип особистості. Які різновиди типів особистості та 

характеристику кожного типу особистості; 

‒ провести тест «Типологія особистості DISC». Проаналізуйте свій тип 

особистості. 

Матеріали: папір, ватман, фломастери, олівці, стікери, скотч. 

Обладнання та технічні засоби: навчальна дошка, мультимедійний 

проектор. 

Тривалість: 120 хв. 

Інтерактивні методи навчання: міні-лекція, опитування по колу (сім слів), 

робота в малих групах, дискусія, тестування, техніка «Про що я мовчу».  

Міні-лекція 

1. Типи темпераменту 

D – холерик 

S – флегматик 

C – меланхолік 

І – сангвінік 

Відкриті 

 

 

                 Завдання Відносини 

 

 

 

Закриті 

 

2. Основні характеристики типів особистості. 

Базова мотивація: 

D – виклик, вибір, контроль;    

 I – визнання, схвалення, популярність; 



C - якісні відповіді, ідеальність, цінність;      

S – безпека, сприйняття, впевненість.            

Характеристики сприятливого оточення:                                

D – свобода, влада, різноманітність дій, складність задач, можливість 

розвитку; 

I – престиж, дружні відносини, вплив на інших, надихати інших, 

виголошувати ідеї; 

C – задачі та інструкції, ресурси для задач, участь в команді, 

обмежений ризик, планування і точність;          

S – сфера спеціалізації, ідентифікація в групі, стандарти в роботі, 

стабільність ситуації, знайоме оточення. 

Робота з лідером, який: 

D – прямий у запитаннях, зосереджений на справі, ставить цілі, 

авторитарного стилю, свобода досягнень;  

І – демократичного стилю, неформальні стосунки, визнає здібності, 

мотивує за ризики, створює атмосферу креативу;  

C – надає впевненості, атмосфера підтримки, політика відкритих дверей, 

стандарти діяльності, увага деталям;               

S – ліберального стилю, адаптуватися до змін, дружні стосунки, 

відповідальність на персоналі, чіткі цілі і шляхи досягнення.   

3. Методи виходу з конфлікту. 

Як розібратися в людях?  

Базова мотивація: 

D – виклик, вибір, контроль;      

I – визнання, схвалення, популярність; 

S – безпека, сприйняття, впевненість; 

C – якісні відповіді, ідеальність, цінність.         

Характеристики сприятливого оточення: 

D – свобода, влада, різноманітність дій, складність задач, можливість 

розвитку;   



I – престиж, дружні відносини, вплив на інших, надихати інших, 

виголошувати ідеї; 

S – сфера спеціалізації, ідентифікація в групі, стандарти в роботі, 

стабільність ситуації, знайоме оточення; 

C – задачі та інструкції, ресурси для задач, участь в команді, обмежений 

ризик, планування і точність;  

Робота з лідером, який: 

D – прямий у запитаннях, зосереджений на справі, ставить цілі, свобода 

досягнень, авторитарного стилю;             

I – демократичного стилю, неформальні стосунки, визнає здібності, 

мотивує за ризики, створює атмосферу креативу; 

S –  надає впевненості, атмосфера підтримки, політика відкритих дверей, 

стандарти діяльності, увага деталям;       

C – ліберального стилю, адаптуватися до змін, дружні стосунки, 

відповідальність на персоналі, чіткі цілі і шляхи досягнення.  

   НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. Провести співбесіду на посаду менеджера в сфері туризму. Як 

успішно пройти співбесіду? Поміркуйте над наступними питаннями та 

обґрунтуйте відповідь. 

1. Які фактори оцінки є ключовими на співбесіді? 

2. На що в першу чергу звертають увагу в людині? 

3. Які деталі зовнішнього вигляду можуть багато сказати про людину? У 

що варто одягтися, йдучи на співбесіду? А що ні в якому разі не можна 

одягати? 

4. Яких питань/фраз варто уникати претендентам на співбесіді? 

5. Яку відповідь найкраще давати на запитання «На яку зарплату ви 

розраховуєте»? 

6. Яким, на вашу думку, має бути ідеальне резюме? Що в резюме 

найважливіше? 

7. Як перевіряють претендентів на стресостійкість? 



8. Що робити людині, яка приїхала на співбесіду набагато раніше 

призначеного часу? 

9. Чи потрібно претендентові знати щось про компанію перед співбесідою? 

Що саме? 

10. Які курйози можуть траплялися на співбесіді? 

11. Чи задають незвичайні питання претендентам на співбесідах? Які? 

12. Чи справді відповідь «Ми вам передзвонимо» означає відмову? 

13. Чи потрібно самостійно дзвонити HR-менеджер (эйчар), щоб дізнатися 

результати співбесіди? Чи варто ставити запитання на кшталт «Я був у вас на 

співбесіді, але Ви не передзвонили, хочу дізнатися результат?» І «Я відправив 

резюме, чи дійшло воно?» 

14. Чи є універсальний рецепт успішної співбесіди на роботу? Який він? 

Завдання 2. Визначте свій тип особистості за допомогою тесту «Типологія 

особистості DISC» (https://www.16personalities.com/uk/bezkoshtovnyy-test-na-

vyznachennya-osobystosti). Цей тест допоможе визначити ваш тип особистості. 
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