
 

Практичне заняття 8 

Тема. Згуртованість і лідерство у групі 

Мета заняття: набути практичних навичок щодо забезпечення згуртованості групи та 

формування лідерських навичок.  

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття:  

1. Основи менеджменту : Опорний конспект лекцій. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», ч. 2, 2011.  

2. Додаток 1. Напрями забезпечення згуртованості групи.  

3. Комп’ютери.  

 

Завдання 1. Визначення напрямів забезпечення згуртованості групи  
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для того щоб виконати завдання 1, необхідно скористатися додатком 1 і записати дані у 

таблицю 1.  

Напрями забезпечення згуртованості групи 
Таблиця 1 

Напрями згуртованості групи  
 

 
Характеристика  

 

 

Створення сприятливого соціально-
психологічного клімату в колективі  

 

 

Сприятливий клімат у колективі можна 
створити у такий спосіб:  

1. Ефективне планування часу роботи і 

відпочинку членів групи.  

2. Визначення єдиних цілей в роботі групи.  
3. Підбір членів групи за темпера-ментом і 

характером з метою уникнення конфліктів 

тощо  
 

 

 

Виділення лідера групи та вплив через нього 

на групу  
 

 

  

  

 
Завдання 2. Розв’язання ситуацій  
Ситуація 1. Ви директор підприємства «Люсія», на якому звільнилася посада завідувача магазину. 
На вакантне місце є три кандидати.  

Перший кандидат – продавець, чоловік, який має стаж роботи 10 років, вік – 39 років, освіту – 

вищу, за характером – відповідальний, має організаторські здібності, почуття гумору, 
цілеспрямований.  

Другий кандидат – продавець, жінка, яка має стаж роботи 10 років, вік – 44 роки, освіту – вищу, за 

характером – емоційна, відповідальна, вразлива, м’яка.  

Третій кандидат – продавець, жінка, яка має стаж роботи 12 років, вік – 37 років, освіту – вищу, за 
характером – жорстка, непоступлива, вимоглива, спостережлива.  

Обрати одного з кандидатів на посаду завідувача магазину. Які чинники вплинули на ваш вибір? 

Визначити можливий стиль управління кожного з кандидатів.  
Ситуація 2. Ви директор ПП «Аврора». До вас звернувся завідувач магазину з такою проблемою: 

продавці негативно ставляться до нього, не виконують доручень, що він їм дає, замовкають, коли 

він заходить до торговельної зали, і йому психологічно важко працювати у такому колективі. При 
цьому завідувач магазину в роботі відповідальний, до персоналу ставиться з повагою, розумінням, 

не вимогливо. Рішення завідувач приймає лише після порад з колективом, тобто не одноосібно. 

З’ясувати причини такого несприйняття лідера групою. Визначити стиль управління завідувача. 

Запропонувати завідувачеві напрями формування лідерських здібностей та підвищення їх рівня.  
 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для того щоб вирішити ситуації завдання 2, необхідно скористатися наочним забезпеченням і 

додатком 9. Варто згадати, що існують такі основні стилі керівництва: авторитарний, 

демократичний та ліберальний 

Завдання 3. Визначення лідерських якостей і здібностей працівників у колективі  
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для виконання завдання 3 необхідно пройти тест на визначення лідерських якостей і здібностей.  

Дати відповіді «так» або «ні» на 40 запитань. Час виконання: 10–15 хв.  

Тест на визначення лідерських якостей і здібностей  
1. Чи є у вас потяг до спілкування і знайомства з різними людьми?  

2. Чи подобається вам займатися громадською роботою?  

3. Чи довго турбує вас почуття образи на своїх товаришів?  

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися у критичній ситуації, що склалася?  

5. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся?  

6. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до сприйняття ними вашої думки?  

7. Чи правда, що вам приємніше і простіше проводити час за книжками або за яким-небудь іншим 
заняттям, ніж із людьми?  

8. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні ваших намірів, чи легко вам відмовитися від своїх 
намірів?  

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за вас?  

10. Чи любите ви придумувати й організовувати зі своїми товаришами різноманітні ігри та 
розваги?  

11. Чи важко вам адаптуватися у нових для вас компаніях (колективах)?  

12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконати сьогодні?  

13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з незнайомими людьми?  
14. Чи прагнете ви, щоб ваші товариші діяли відповідно до вашої думки?  

15. Чи важко вам освоюватися у новому колективі?  

16. Чи правда, що у вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх обіцянок, 
зобов’язань, обов’язків?  

17. Чи прагнете ви, якщо обставини цьому сприяють, познайомитися, поспілкуватися з 
незнайомою людиною?  

18. Чи часто у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе?  

19. Чи дратують вас оточуючі, чи виникає у вас бажання побути наодинці?  

20. Чи правда, що ви, як правило, погано орієнтуєтеся у незнайомій для вас обстановці?  

21. Чи подобається вам постійно бути серед людей?  

22. Чи виникає у вас відчуття дискомфорту, якщо вам не вдається завершити розпочату справу?  

23. Чи важко вам виявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою людиною?  

24. Чи правда, що ви втомлюєтеся від постійного спіл-кування з друзями?  

25. Чи подобається вам брати участь у колективних іграх?  

26. Чи часто ви виявляєте ініціативу під час вирішення проблем, що зачіпають інтереси ваших 
друзів?  

27. Чи правда, що ви почуваєтеся невпевнено серед не-знайомих людей?  

28. Чи правда, що ви не прагнете до того, щоб довести правильність своїх дій чи слів?  

29. Чи вважаєте ви, що вам не важко внести пожвавлення у незнайомий колектив?  

30. Чи брали ви участь у громадському житті коледжу (школи)?  

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих?  

32. Чи правда, що ви не прагнете обстоювати свою думку чи рішення, якщо її не одразу сприйняли 

друзі?  

33. Чи почуваєтеся ви комфортно у незнайомій компанії?  

34. Чи охоче ви організовуєте вечірки для своїх товаришів?  

35. Чи правда, що ви ніяковієте, коли треба говорити перед великою кількістю людей?  

36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?  

37. У вас багато друзів?  



38. Чи часто ви буваєте в центрі уваги своїх друзів?  

39. Чи відчуваєте ви дискомфорт під час спілкування з малознайомими людьми?  

40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєтеся в оточенні великої групи своїх друзів?  

Оброблення результатів  
Комунікативні схильності:  

Так – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 29, 33, 37.  

Ні – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.  

Організаторські схильності:  
Так – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38.  

Ні – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.  

Коефіцієнт комунікативних або організаторських здібностей (К) – це відношення кількості 
відповідей (х), що збігаються з ключем, до числа 20: К = х/20.  

Показники, отримані за цією методикою, можуть коливатися від 0 до 1.  

Показники, близькі до 1, свідчать про високий рівень комунікативних чи організаторських 
здібностей, близькі до 0 – про низький рівень.  

Оціночний коефіцієнт (К) – це первинна кількісна характеристика матеріалів випробування. Для 

якісної стандартизації результатів дослідження використовують шкали оцінок, у яких тому чи 

іншому діапазону кількісних показників К відповідає визначена оцінка. Наприклад, у вас кількість 
відповідей, що збіглися, виявилася рівною 19 за шкалою комунікативних схильностей і 16 – за 

шкалою організаторських здібностей. 

Користуючись формулою, обчислимо:  
К(ком.) = 19 ÷ 20 = 0,95.  

К(організат.) = 16 ÷ 20 = 0,8.  

Записуємо отримані результати у бланк відповідей і порівнюємо їх зі шкалами оцінок 

комунікативних та організаторських здібностей.  

Шкала оцінок комунікативних здібностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерпретація результатів 

 

Якщо ви отримали оцінку «1», вам властивий низький рівень схильності до комунікативної та 

організаторської діяльності.  

Якщо ви отримали оцінку «2», рівень розвитку комунікативних та організаторських здібностей є 

нижчим за серед-ній. Ви не прагнете до спілкування, почуваєтеся скуто у новій компанії, у 

вільний час любите бути на самоті, обмежуєте свої знайомства, переживаєте труднощі у 

встановленні контактів із людьми і, виступаючи перед аудиторією, погано орієнтуєтеся у 

незнайомій ситуації, не обстоюєте свою думку, важко пере-живаєте образи. Не проявляєте 

ініціативи у громадській діяльності, у багатьох справах уникаєте прийняття самостійних рішень. 

Якщо ви отримали оцінку «3», для вас характерний середній рівень комунікативних та 
організаторських здібностей. Ви прагнете до контакту з людьми, не обмежуючи коло своїх 



знайомств, обстоюєте свою думку, плануєте роботу. Однак «потенціал» цих схильностей не 

відрізняється високою стійкістю. Вам необхідно серйозно зайнятися формуванням і розвитком 
комунікативних та організаторських схильностей.  

Якщо ви отримали оцінку «4», вас можна віднести до групи людей з високим рівнем 

комунікативних та організаторських здібностей. Ви не ніяковієте у новій ситуації, швидко 
знаходите друзів, постійно намагаєтеся розширити коло знайомих, займаєтеся громадською 

діяльністю, допомагаєте близьким, друзям, виявляєте ініціативу у спілкуванні, із задоволенням 

берете участь в організації громадських заходів, здатні приймати самостійні рішення в 

екстремальній ситуації.  
Якщо ви отримали оцінку «5», вас можна віднести до групи людей з найбільш високим рівнем 

комунікативних та організаторських здібностей. Для вас характерні швидка орієнтація у складних 

ситуаціях, невимушена поведінка у новому колективі. Ви ініціативні, приймаєте самостійні 
рішення, обстоюєте свою думку, легко почуваєтеся у незнайомій компанії, любите і вмієте 

організовувати різноманітні ігри, колективні справи.  

Під час інтерпретації отриманих даних слід пам’ятати, що вони лише констатують наявний рівень 

комунікативних та організаторських здібностей у певний період розвитку особистості. Якщо 

результати тестування виявилися невисокими, це зовсім не означає, що цих здібностей потенційно 

у вас немає. Просто не були створені умови для їх виявлення та розвитку, або у вас не було 

нагальної потреби отримати відповідні вміння. 

 

Додаток 1 

Напрями забезпечення згуртованості групи 
1. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в групі.  

2. Виділення лідера групи та вплив через нього на групу.  

3. Зацікавлення спільною роботою і формування прагнення до максимальних успіхів усієї групи.  
4. Створення ефективної системи винагороди за виконання спільних завдань.  

5. Надання можливості у спілкуванні між членами групи у формальній та неформальній 

обстановці.  

6. Заохочення членів групи допомагати один одному.  
7. Формування групи за психологічною сумісністю її членів.  

8. Формування групової солідарності тощо.  

 


