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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Курс «Групова динаміка та комунікації» входить до блоку спеціальних 

дисциплін підготовки бакалаврів за напрямком «Програмна інженерія». Метою 

викладання курсу є вивчення законів та досвіду різних форм спілкування для 

формування у студентів умінь та ділових навичок у здійсненні ефективної 

комунікації та ефективної роботи в партнерстві з колегами та в командах, 

діяльність яких підпорядкована виконанню спільних проектів.  

Центром уваги є вивчення та використання основ психології особистості 

в здійсненні оптимальної професійної і суспільної поведінки, закономірностей 

групової динаміки та їх ролі в організації ефективної сумісної роботи над 

командними проектами, способів переконання і впливу на працівників та 

уникнення стресових і конфліктних ситуацій в команді, мотивації  її членів у 

практиці виконання виробничих завдань, тощо. 

Головне завдання курсу – викласти комунікацію як специфічний і 

важливий вид людської діяльності, необхідний в будь-якій сфері суспільного 

буття, подати комунікативну компетентність як складову частину професійної 

підготовки студента у сфері програмної інженерії та зорієнтувати студентів у  

колі загальних проблем психології особистості та комунікації з метою 

поліпшення ефективності їх професійної діяльності та суспільної поведінки. 

У відповідності до виконання цього завдання в курсі  піддаються аналізу 

питання щодо ролі та особливостей ділового спілкування, сучасні тенденції 

керування комунікаціями в організації, особливості взаємного впливу 

корпоративної культури в організації та міжособистісних комунікацій 

співробітників. 

Особлива увага приділяється  формуванню практичних навичок 

організації ефективних ділових комунікацій, конструктивних міжособистісних 

відносин, навичок в узагальненні та аналізі ділових комунікацій, засвоєнню та 

розвитку комунікативних технік ведення ділових розмов, переговорів та нарад, 

дискусій та публічних виступів у професійній практиці. 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні: 



знати:  

 психологічні і соціальні аспекти впливу на людину;  

 моделі поведінки та механізми їх реалізації; 

 види конфліктів і способи їх розв’язання; 

 механізми управління групою; 

 стилі лідерства і керівництва; 

 типи і засоби комунікацій при груповій роботі, 

 комунікативні зв’язки і засоби підвищення ефективності групової роботи 

вміти: 

 співпрацювати в колективі;  

 уникати конфліктних і стресових ситуацій; 

 володіти психологічними правилами міжособистісного та публічного 

   спілкування і переконання; 

 приймати необхідні рішення з врахуванням психології особистості та 

групових закономірностей. 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ» 
 

№ 

п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1 Група і групові комунікації. 

1 Команда як середовище реалізації професійної і комунікативної 

компетентності ІТ спеціаліста. 

2 Команда як мала група. Динамічні процеси в малій групі.  

3 Стан групи. Фактори, що визначають стан групи і її діяльність. 

4 Влада і лідерство в групі. Моделі лідерства. 

5 Групові комунікації.  

Змістовий модуль 2 Ділові комунікації і переговори 

6 Форми і етика ділових комунікацій. 

7 Маніпуляція як метод психологічного впливу. 

 



ЗМІСТ  

ДИСЦИПЛІНИ  

 

«ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ» 

Змістовий модуль 1. Група і групові комунікації. 

Тема 1. Команда як середовище реалізації професійної і комунікативної 

компетентності ІТ спеціаліста. 
 

Зміст теми.  

Специфіка процесу розробки програмних продуктів. Фактори, що спричиняють 

впровадження командних форм реалізації програмних проектів.  Формальна і 

неформальна взаємодія в команді (комунікації). Згуртованість і мікроклімат у 

команді. Роль комунікацій у формуванні мікроклімату. Вплив мікроклімату на 

ефективність роботи команди. Проблеми взаємодії команди з замовником, 

членів команди з керівником проекту та між собою. Способи досягнення 

взаєморозумін-ня. Оцінка ролі спілкування і людського фактора в організації 

успішної роботи ІТ-команди. Оцінка ключових компетенцій ІТ-спеціаліста.  

Мета теми: 

Ознайомити студентів із поняттям програмного продукту, етапами розробки 

продукту та джерелами психологічної напруги у процесі розробки.  

Показати необхідність розподілу праці і обов’язків членів ІТ-команди. 

Проаналізувати критичні моменти в організації взаємодії членів ІТ-команди та 

навести способи пом’якшення їх впливу. 

Оцінити роль психологічного фактора у розподілі обов’язків членів команди і 

взаємодії спеціалістів у процесі реалізації програмного проекту. 

Продемонструвати залежність між продуктивністю праці команди і її 

психологічним станом (мікрокліматом) та показати роль неформальної 

компоненти комунікації у формуванні мікроклімату.  

Обгрунтувати ключові компетенції, необхідні ІТ-спеціалісту. 

 

Методичні вказівки до теми. 

При вивченні змісту теми звернути увагу на об’єктивний характер  командного 



підходу до виробництва програмного продукту, чітко усвідомити значення 

психо-логічного стану команди для організації ефективної роботи, виявити 

джерела впливу на мікроклімат у команді та засвоїти способи керування 

ними.та способи керування ними у команді ефектита проблем комунікації в 

команді, а також на визначальну роль людського фактора в організації 

ефективної роботи команди у процесі створення програмного виробу.  

Словник. 

Глибина стеку памяті – кількість взаємодіючих об’єктів, яку здатна одночасно 

утримувати людська память та маніпулювати ними. 

Складна програма – програма, сукупність об’єктів якої переважає глибину 

стеку людської памяті. 

Основний метод боротьби зі складністю – декомпозиція задачі  на окремі 

завдання і розподіл їх по різним виконавцям. 

Програмний продукт - програмний виріб, що задовольняє встановленим 

наперед вимогам надійності та якості і призначений для реалізації на ринку. 

Життєвий цикл програмного продукту - сукупність окремих етапів робіт, що 

проводяться у заданому порядку протягом періоду часу, який починається з 

вирішення питання про розроблення програмної системи  і закінчується 

припиненням  її використання.  

Стадії розробки програмного продукту – формулювання ідеї, проектування, 

програмування, тестування, впровадження і підтримка експлуатації. 

ІТ – команда – група спеціалістів в області інформаційних технологій, зайнятих 

розробкою спільного програмного проекту.  

Розподіл обовязків в ІТ команді – керівник проекту, представник замовника, 

системний аналітик, архітектор системи, програмісти, тестери. 

Література [1] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Дайте визначення складної системи. 

2. Що таке «програмний продукт»? 

3. Наведіть перелік основнх етапів розробки програмного продукту. 

4. Чим зумовлена складність програмного продукту? 



5. Охарактеризуйте основний метод боротьби зі складністю. 

6. Дайте визначення ІТ – команди. 

7. Наведіть перелік виробничих обов'язків в ІТ-команді. 

8. Що таке комунікація? 

9. Опишіть основні джерела проблем комунікації в ІТ-команді. 

10. Що таке людський фактор? 

11. Оцініть вплив людського фактора на ефективність роботи команди. 

12. Охарактеризуйте основні компетенції ІТ – спеціаліста. 

 

Тема 2. Команда як мала група. Динамічні процеси в малій групі. 
 

Зміст теми. 

Визначення малої групи та характеристики групи (композиція, структура, 

влада). Особливості команди як малої групи. Система цінностей, статуси і ролі 

членів групи, взаємодія. Особистість і група (групова ідентичність). 

Класифікація груп. Рівні розвитку групи та фактори ефективності діяльності 

групи. Групова згуртованість і сумісність. Фактори групової динаміки: 

здатність до розвитку, групові обмеження і степені свободи членів групи. 

Динаміка розвитку групи. Група і команда. 

Мета теми: 

Дослідити властивості малої групи та закономірності її функційонування для 

поглибленого розуміння процесів, що відбуваються в ІТ- команді. 

Методичні вказівки до теми. 

При опрацюванні теми звернути увагу на спільні риси і відміності команди і 

формальної та неформальної груп та оцінити в якій мірі закономірності 

групової динаміки можуть бути перенесені на ІТ-команду. 

Словник. 

Мала група – нечисленна за складом група, члени якої об’єднані спільною 

діяльністю і знаходяться в беспосередньому особистому контакті. 

Групова ідентичність -  орієнтація на приналежність до певної групи.  

Згуртованість – стійкість структури групи, її здатність опиратися силам, 

спрямо-ваним на послаблення, або розрив  внутрігрупових зв’язків.  



Групова сумісність–особистісна сумісність членів групи в діяльності та 

задоволе-ність взаємодією з партнерами по групі. 

  Література [1-4] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Перерахуйте групові характеристики та дайте класифікацію груп. 

2. Порівняйте команду з формальною  та неформальною групами. 

3. Опишіть процес формування групи. 

4. Охарактеризуйте систему групових цінностей. 

5. Чим визначається структура групи? 

6. Що впливає на згуртованість групи? 

7. Опишіть рівні розвитку групи. 

8. Перерахуйте фактори ефективності діяльності групи. 

9. Як ви розумієте співвідношення між груповими обмеженнями та поведінку 

члена групи та його свободою? 

10.  Опишіть динаміку розвитку групи. 

 

Тема 3.  Стан групи. Фактори, що визначають стан групи і її діяльність. 

Зміст теми. 

Групові ефекти, їх види. Групомислення, ознаки та умови групомислення. Ролі, 

класифікація ролей в групі. Статус особи в групі. Структура соціальної влади в 

групі. Стихійна повелінка в групі, чутки. Класифікація чуток. Циркуляція 

чуток.  Психологічний клімат, кліматичні зони. Ознаки сприятливого клімату. 

Колектив-ність групи та її параметри. 

Мета теми: 

Дослідити стан і структуру групи та виявити фактори, що впливають на 

ефективніст функційонування групи, і способи керування цими факторами. 

Методичні вказівки до теми. 

При вивчення теми розглядайте групу як об’єкт з певними функціями, дослідіть 

внутрішні властивості групи та процеси, що в ній відбуваються, виявіть 

фактори, що впливають на ефективність діяльності групи, засвойте методи 

керування проявами цих факторів.    



Словник. 

Групові эфекты – це групові механізми, що забезпечують інтеграцію індивіду-

альних дій в сумісній діяльності групи, тобто, спричиняють групові процеси і 

визначають групові стани. 

Эфект соціальної фасилітації – підсилення домінантних реакцій в 

присутності інших осіб. 

Эфект «синергії» - переважання групового результату суми результатів 

індивідуальних. 

Эфект Рингельмана – зниження індивідуального вкладу в груповий результат 

із збільшенням кількості членів групи. 

Эфект групового фаворитизма – надмірне сприяння членам своєї групи в 

противагу членам іншої групи. 

Эфект конформізму – підпорядкування своєї думки і поведінки  груповим 

нормам.   

Эфект моди (наслідування) – дотримання членами групи спільних еталонів, 

стереотипів поведінки, що зміцнюють їх членство в групі. 

Ефект ореолу – це підпорядкування оцінок одної особи думці іншої особи.  

Эфект «маятника» - циклічне чергування групових емоційних станів у часі. 

Ефект емоційної підтримки – співчуття чи моральна допомога будь-якого 

плану з боку одних членів групи іншим. 

Эфект «хвилі» - розповсюдження в групі ідей, цілей, норм та інших цінностей, 

коли вони переходять від одного члена групи до іншого доповненими, 

розвинутими і більш збагаченими. 

Эфект «пульсара» - зміна групової активності в залежності від різних 

стимулів. 

Эфект «бумеранга» - проявлення недовіри і зворотної реакції до джерела 

інформації у випадку її суперечливості чи недостовірності.  

Эфект «ми і вони» - почуття розмежування з іншими групами. 

Ефект причетності – почуття відповідальності за результати діяльності 

групи. 



Ефект групомислення – це спосіб мислення в згуртованій групі, коли пошук 

взаємної згоди починає пересилювати реалістичну оцінку альтернативних дій.  

Чутки – специфічний вид інформації, що проявляється із-за інформаційного 

вакууму, або з метою зумисного спричинення певної дії на свідомість членів 

групи. 

Психологічний клімат – це якісний бік міжособових відносин, що 

проявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють або 

заважають продуктивній сумісній діяльності чи розвитку особи в групі.  

Статус – це місце члена групи в неформальній груповій іэрархії за сукупністю 

його психологічних характеристик. 

Соціометрична структура групи – це сукупність супідлеглих позицій членів 

групи в залежності від характеру надання тих чи інших переваг, симпатій, 

антипатій у стосунках між членами групи 

Структура соціальної влади в групі – це ієрархія взаємного розміщення членів 

групи в залежності від їх здатності впливати на прийняття групових рішень. 

Література [2-4] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Як ви розумієте поняття «стан групи»? 

2. Поясніть  зміст поняття статусу особи в групі. 

3. Охарактеризуйте вплив групових ефектів на стан групи. 

4. Дайте оцінку ефекта групомислення. 

5. Перерахуйте симптоми  і ознаки групомислення. 

6. Опищіть умови групомислення. 

7. Визначте поняття чутки та наведіть класифікацію чуток 

8. Охарактеризуйте вплив чуток на стан групи.  

9. Перерахуйте засоби нейтралізації негативного впливу чуток. 

10. Дайте визначення психологічного клімату та опишіть кліматичні зони. 

11. Наведіть ознаки сприятливого психологічного клімату. 

12. Опишіть рівні структури групи. 

13. Які характеристики «колективності» групи ви знаєте? 

 



Тема 4. Влада і лідерство в групі. Моделі лідерства. 

 

Зміст теми. 

Влада, підходи до поясненню феномена влади. Класифікація носіїв влади. 

Класифікація джерел влади. Лідерство як форма здійснення влади. Моделі 

лідерства. Атрибутивне, харизматичне, реформаторське лідерство. Моделі 

розвитку лідерства.  

Мета теми: 

Дослідити поняття влади та способи її здійснення, викласти форми і методи 

керування групою та дати характеристику фігури і ролі лідера у здійсненні 

влади. 

Методичні вказівки до теми. 

Звернути увагу на динаміку і способи здійснення влади в неформальних і 

формальних групах, розібрати механізм делегування повноважень та умови 

його застосування.  

Словник. 

Авторитетність – визнання за особою знань, умінь, навичок і здібностей, які 

ставлять її у виключне положення в соціумі. 

Лидерство – це здатність  сформувати колектив та вести його до  вести його до 

наміченої мети на основі особистого авторитету. 

Бюрократія – влада уповноважених над неуповноваженими. 

Наукократія – влада знаючих над незнаючими. 

Плутократія – влада імущих над неімущими. 

Партократія – влада організованих над неорганізованими. 

Райтократія – влада тих, хто пише над тими, хто читає. 

Технократія – влада тих, що вміють над тими, що невміють. 

Демократія – влада більшості над меншістю. 

Автократія – влада сильних над слабкими. 

Валіократія – влада, що грунтується на фізичній силі. 

Харизма – форма впливу на інших за рахунок особисої привабливості. 

Література [2-5] 



 

Питання для самоконтролю. 

1. Охарактеризуйте підходи до пояснення феномена влади. 

2. Які форми здійснення влади ви знаєте? 

3. Наведіть класифікацію джерел влади. 

4. Що лежить в основі атрибутивного лідера. 

5. Назвіть позитивні і негативні сторони харизматичного лідера. 

6. Охарактеризуйте лідера – реформатора. 

7. Перерахуйте відомі вам процедури формування лідерських якостей. 

8. Які відомості із даної теми, на вашу думку,  корисні для керування 

роботою ІТ- команди? 

 

Тема 5. Групові комунікації.. 

Зміст теми. 

Поняття комунікації. Складові аспекти комунікативної діяльності. Види, моделі 

і форми комунікацій, технологія комунікацій. Зони дистанції. Вербальні і 

невербальні засоби комунікації. Методи комунікації в групі. Візуальні форми 

комунікації. Методи і тактика аргументації в комунікаціях, методи вимоги. 

Мета теми. 

Викласти зміст, форми, методи і технології комунікацій в групі як форму 

існування малої групи. 

Методичні вказівки до теми. 

При вивченні змісту теми звернути увагу на особливе значення візуальних 

форми комунікації для організації ефективної роботи ІТ – команди. 

Словник. 

Комунікації –спілкування членів малої групи в процесі життєдіяльності групи. 

Формальне спілкування – коли відсутнє прагнення розуміти і враховувати 

особливості особи співрозмовника з використанням маски (ввічливості, 

суворості, байдужості, скромності, співчутливості і тому подібне). 

Примітивне спілкування -  коли оцінюють іншу людину як потрібний або 

непотрібний об'єкт  



Формально-ролеве спілкування - коли регламентовані і зміст, і засоби 

спілкування і замість знання особи співрозмовника обходяться знанням його 

соціальної ролі. 

Ділове спілкування - коли враховують особливості особи, але інтереси справи 

вважаються більш значущими, ніж можливі особові розбіжності. 

Духовне, дружнє спілкування -  коли можна торкнутися будь-якої теми. 

Маніпулятивне спілкування – спілкування, спрямоване на отримання вигоди 

від співрозмовника. 

Світське спілкування – це безпредметне спілкування, колилюди говорять не 

те, що думають, а те, що належить говорити в подібних випадках. 

Технологія спілкування – визначений ланцюжок взаємозв'язаних 

комунікатив-них дій. 

Модель спілкування – форма спілкування, підпорядкована досягненню 

наперед визначеної мети. 

Комунікативна компетентність – здатність особи до ефективної комунікації в 

конкретних ситуаціях міжособової взаємодії. 

Техніка аргументації - це уміння наводити логічні аргументи, а тактика 

аргументації - уміння вибирати з них найбільш психологічно дієві. 

Література [2-5] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Що таке комунікація? 

2. Яку  роль грає комунікація в житті групи? 

3. Перерахуйте аспекти комунікативної діяльності. 

4. Які види комунікації ви знаєте? 

5. Що таке технологія комунікації? 

6. Дайте визначення моделі комунікації. 

7. Перерахуйте відомі вам моделі комунікації. 

8. Дайте визначення комунікативної компетентності. 

9. Перерахуйте причини неефективнохї комунікації. 

10.  Опишіть зони дистанції при особистих контактах. 

11. Дайте характеристику вербальних  прийомів комунікації. 



12. Чим характеризуються паралінгвістичні засоби комунікації? 

13. Опишіть типи розмови. 

14. Порівняйте мову чоловіка та жінки. 

15. У чому ви вбачаєте зв’язок між статусом особи і характером мови? 

16. Дайте характеристику методів аргументації 

17. Опишіть техніку аргументації. 

18. Наведіть класифікацію методів вимог. 

Змістовий модуль 2 Ділові комунікації і переговори 

Тема 6. Форми і етика ділових комунікацій. 

 

Зміст. 

Ділові комунікації. Психологія ділових комунікацій. Бар’єри комунікації. 

Психотипи і характери. Класифікація психотипів і характерів. Комунікативні 

особливості психотипів. Психодіагностика в ділових комунікаціях. Конфлікти: 

види, структура, стадії протікання. Стратегія і правила поведінки в конфліктних 

ситуаціях. Ділові стосунки в команді. Типи стосунків у спілкуванні керівник-

підлеглий. Стилі керівництва і їх застосування. Культура керівництва і діловий 

успіх. Етика. Місце етики в ділових стосунках. Діловий етикет  і правила 

етикета. Правила спілкування по телефону. Правила ділової переписки.  

Мета теми: 

Викласти і засвоїти особливості ділових комунікацій та форм їх ведення для 

забезпечення успішного функційонування команди. 

Методичні вказівки до теми. 

Обробку матеріалу теми слід здійснювати через призму пріорітетності інтересів 

справи в ділових комунікаціях над особистими інтересами партнерів. 

Словник. 

Вербальне спілкування - словесне, мовне спілкування._ 

Діалог - форма усної мови, розмова двох осіб, у якій  обмін інформацією 

здійснюється на фоні врахування психологічних станів співрозмовників.  

Домінанта - психофізіологічний чинник, що визначає на певному проміжку 

часу спрямованість мислення, поведінку і діяльність людини._ 



Індивідуальність - сукупність неповторних, унікальних властивостей особи, 

що відрізняє її від інших людей._ 

Інтелект - людська здатність мислити, раціонально пізнавати світ._ 

Інтерес - рушійна сила діяльності людей._ 

Інтеріоризація – трансформація зовнішньої предметної діяльності суб’єкта в 

його внутрішню розумову діяльність._ 

Інтуїція - внутрішнє споглядання._ 

Когнітивна психологія - напрям в сучасній психології, що звязує поведінку 

людей зі свідомістю, пізнавальною здатність і мисленням людей._ 

Комунікація - спілкування, передача інформації._ 

Особа - характеристика соціальної природи і суті людини, сукупність її 

соціальних якостей як суб'єкта діяльності, мислення, громадських стосунків і 

міжособового спілкування._ 

Міжособове спілкування- спілкування між окремими особами, зумовлене 

обставинами природнього і соціального середовища, а також особистими 

мотивами, що проявляються у потребах, інтересах, цілях і ідеалах тих чи інших 

людей._ 

Мікросередовище - частина природного і соціального простору, у якому 

взаємо-діють особа або інші суб'єкти в процесі своєї життєдіяльності._ 

Мотиви поведінки- фактори спонукання до діяльності, пов'язаної із задоволен-

ням потреб людини._ 

Невербальне спілкування – несловесний бік спілкування за допомогою 

міміки, візуальних контактів, жестів, тощо. 

Спілкування  визначається в психології як взаємодія двох або більше людей, 

що полягає в обміні інформацією пізнавального, емоційного або іншого 

характеру. 

Бар’єри спілкування – фактори, що заважають ефективності ділового 

спілкування. 

Ділове спілкування - вид спілкування, визначальним змістом якого виступає 

спільна діяльність людей, їх загальна справа._ 



Психіка людини - сукупність усіх властивих людині психічних процесів, що 

так або інакше відбивають об'єктивну природню і соціальну дійсність. 

Психологія особи- основна категорія психічної науки, передусім загальній 

психології, що вивчає усі прояви психіки людей. 

Психологія спілкування - розділ загальної і соціальної психології, що 

розкриває психологічні механізми спілкування людей, передусім стимули і 

мотиви спілкування, його способи, форми і стереотипи, а також "технології" 

спілкування. 

Резюмування - підведення підсумків бесіди. 

Етика - вчення про мораль і моральність. 

Етика ділового спілкування - вчення про прояви моралі і моральності в 

діловому спілкуванні, взаєминах ділових партнерів. 

Етике́т - норми й правила, які відображають уявлення про гідну суспільну 

поведінку людей.  

Правила етикету стосуються зовнішнього вигляду особи, культури мовлення, 

уважності, вміння слухати, здатності надати послугу тому, хто її потребує, 

вміння керувати своїми негативними емоціями, тощо. 

Література [2-13] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Поясніть зміст поняття «ділове спілкування». 

2. Що може заважати успішному діловому спілкуванню? 

3. Що відноситься до психології ділових комунікацій? 

4. Порівняйте поняття взаємодії і комунікації. 

5. Що вкладається в зміст поняття «ділові відносини»? 

6. Опишіть ділові відносини в ІТ-команді. 

7. Які психологічні характеристики суб’єктів спілкування ви знаєте? 

8. Наведіть класифікацію психотипів. 

9. Чи існує, на вашу думку, звязок між антропологією і психологією? 

10. Опишіть комунікативні особливості різних психотипів. 

11. Поясніть, що таке характер людини та дайте класифікацію характерів. 

12. Порівняйте зміст понять «психотип» і «характер». 



13. Чи існує, на вашу думку, зв’язок між психотипом і характером суб’єкта? 

14. Що таке психодіагностика? 

15. За якими ознаками поведінки суб’єкта можна діагностувати його внутрішній 

стан? 

16. Перерахуйте відомі вам методи психодіагностики. 

17. Охарактеризуйте місце психодіагностики в діловому спілкуванні. 

18. Наведіть характеристику типів відношень в системі підлеглий-керівник. 

19. Які стилі керівництва ви знаєте? 

20. Що таке ситуаційний підхід у виборі стилю керування? 

21. Опишіть джерела протиріччів в ІТ-команді і способи їх розв’язання. 

22. Дайте визначення конфлікту та опишіть причини його виникнення. 

23. Якою має бути стратегія вашої поведінки в конфліктній ситуації?  

24. Наведіть правила пведінки в конфліктній ситуації. 

25. Що таке етика? 

26. Опишіть місце етики в ділових стосунках. 

27. В чому різниця між етикою і етикетом? 

28. Опишіть правила етикету. 

29. Що таке вербальний етикет? 

30. Опишіть правила розмови по телефону. 

31. Охарактеризуйте правила ділової переписки. 

 

Тема 7. Маніпуляція як метод психологічного впливу. 

Зміст теми. 

Поняття маніпуляції. Психологічний базис маніпуляції: експлуатація людських 

потреб, слабостей, особливостей психіки, стереотипів поведінки.  

Технологія маніпуляції: способи отримання інформації про об’єкт атаки, 

вибору мішені та застосування атракції, методи прихованого примусу суб’єкта 

до дій.   Захист від маніпуляції: аналіз взаємодії і прогноз маніпуляції, захисні 

процедури. 

Маніпуляції в команді: маніпуляція керівником з боку підлеглих  або 

підлеглими з боку керівника, маніпуляції в повсякденному житті. Маніпуляції в 



діловому спілкуванні і переговорах: створення бажаної обстановки, техніка 

самоподачі, приховане маніпулювання партнером. Способи протидії 

маніпулюванню з боку партнера по переговорам. Способи усунення 

розбіжностей.  

Мета теми. 

Ознайомити майбутніх фахівців з основами прихованої психологічної дії і 

проти-дії та способами раціонального використання маніпуляції в ділових 

комунікаціях. 

Методичні вказівки до теми. 

При вивченні теми виділіть психологічні властивості суб’єкта, які можуть стати 

мішенню маніпуляції, проаналізуйте можливі способи їх використання для 

примусового впливу і відберіть необхідні для протидії відповідні захисні 

методи. Зверніть увагу на те, що психологічна зброя може бути використана як 

для шкоди, так і на благо. Виділіть способи застосування маніпуляцій для 

покращення психо-логічного мікроклімату в команді та підвищення 

ефективності її роботи. 

Словник. 

Маніпуляція – приховане управління людиною проти її волі з метою 

отримання односторонньої вигоди. 

Маніпулятор – ініціатор маніпуляції. 

Жертва – адресат дії психологічної атаки. 

Посторонні спостерігачі – суб’єкти, присутність яких підсилює ефект від 

атаки.  

Середовище маніпуляції – зовнішнє середовище, в якому здійснюється акт 

маніпуляції, включаючи і посторонніх спостерігачів. 

Атракція – притягнення і утримання уваги та довір’я адресата атаки. 

Примус до дії -  приховане спонукання адресата до невигідних для нього дій. 

Ритуал – правила, за якими особа переважно діє у відповідних обставинах. 

Рито́рика —  наука про способи переконання та впливу на аудиторію з 

урахуван-ням її особливостей 

Трансакція – це дія (акція) спрямована на іншу людину. 



Трансактний аналіз – аналіз змісту дії одної людини на іншу. 

Література [14-15] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Дайте визначення маніпуляції. 

2. Прокоментуйте твердження «спілкування і є маніпуляцією». 

3. Перерахуйте відомі вам типи маніпуляції. 

4. Поясніть роль спостерігачів і середовища маніпуляції в акті прихованої 

психологічної атаки. 

5. Що таке – мішень в акті маніпуляції. 

6. Перерахуйте відомі вам мішені. 

7. Охарактеризуйте принципи успішної маніпуляції (послідовності, взаємного 

обміну, суспільної думки, авторитету, прихильності, дефіциту). 

8. Перерахуйте способи отримання інформації при підготовці атаки. 

9. Наведіть засоби досягнення атракції. 

10. Які способи психологічного спонукання до дії ви вважаєте найбільш 

ефективними? 

11. Охарактеризуйте роль риторики в маніпуляціях. 

12. Розкажіть про відомі вам методи діагностики факту психологічної агресії. 

13. Перерахуйте відомі вам захисні процедури від психологічної агресії. 

14. Охарактеризуйте способи застосування маніпуляції в службових стосунках. 

15. Опишіть техніку ведення ділових переговорів. 

16. Охарактеризуйте способи усунення розбіжностей на переговорах. 
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