
Вивчення складу трудового колективу і 

психологічні сумісності працівників



Мета: 

Навчальна- навчитися визначати якості працівникв в ході ділового 

спілкування, проведенні ділових бесід, переговорів, презентацій, ділових 

заходів, у взаємодії з колегами, керівництвом і діловими партнерами; 

Розвивальна – забезпечити розвиток розумових здібностей учнів, розвивати 

структурне, аналітичне та логічне мислення, ділові риси, самостійність, 

спостережливість, пам'ять, увагу, інтерес до обраної професії, відповідальність, 

навчити бережно та охайно виконувати роботу. 

Виховна – виховувати дисципліну та дотримання правил охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, акуратність, уважність, сумлінність, ініціативність, 

формувати сприятливий моральний клімат, а також виховати в учнів почуття 

відповідальності за доручену роботу. 



Інструкція х охорони праці 

Загальні вимоги безпеки 

1.1. До самостійної роботи учні зобов'язані дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. 

1.2.  У процесі роботи учень зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а також 

утримувати в чистоті і порядку робоче місце.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Учень повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній 

і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: 

при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 

150 лк.(48 Вт/м2.). 

2.2. Учень зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до роботи необхідних 

канцелярських приналежностей, а також персонального комп'ютера та принтера, у разі потреби.  

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Учень зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з документами, яка встановлена 

інструкційно-технологічними картками. 

3.2. Учень повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його 

захаращення сторонніми предметами і непотрібною документацією. 

3.3. При недостатньому освітленні робочого місця необхідно для додаткового освітлення 

використовувати настільну лампу. 



3.4. Для підтримання здорового мікроклімату учню слід через кожні дві години 

роботи проводити провітрювання приміщення. 

3.5. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою 

зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та 

гіпокінезії, а також запобігання розвитку стомлення від тривалого перебування у 

незмінній позі, через кожну годину безперервної роботи учень зобов'язаний робити 

невелику перерву на 10-15 хвилин, під час якої слід виконувати простий комплекс 

вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки. 

3.6. Учень під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з 

охорони праці. 

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього 

шуму, іскріння і запаху гару, учень повинен негайно відключити комп'ютер від 

електричної мережі  

4.2. При виникненні пожежі, учень зобов'язаний оперативно передати інформацію 

до найближчої пожежної частини, потім приступити до гасіння осередку пожежі 

своїми силами за допомогою первинних засобів гасіння пожеж. 

4.3. При отриманні травми, учню слід негайно звернутися за медичною допомогою. 



Колектив - це група об'єднаних спільними цілями і завданнями людей, що досягла в 

процесі соціально цінної спільної діяльності високого рівня розвитку. 

 Зміст соціально-психологічного клімату (В.М. Шепель)  

Клімат – це невидима, тонка, делікатна, психологічна сторона взаємостосунків між 

людьми. 

 Соціальний клімат - визначається тим, наскільки у колективі усвідомлені цілі і 

завдання суспільства, наскільки гарантовано дотримання всіх конституційних прав і 

обов'язків працівників як громадян. 

 Моральний клімат - визначається тим, які моральні цінності у колективі є 

прийнятими. 

 Психологічний клімат – це емоційне забарвлення психологічних зв'язків членів 

колективу, що виникає на основі їх близькості, симпатії, збігу характерів, інтересів та 

схильностей. 

Поняття та сутність 

психологічного клімату в 

колективі  



 Ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату колективу: 

  Оптимізм;  

 радість спілкування;  

 почуття захищеності, безпеки і комфорту;  

 взаємна підтримка, теплота і увага у відносинах; 

  міжособистісні симпатії; впевненість; 

  можливість вільно мислити, творити, інтелектуально і професійно зростати;  

 довіра та взємовимогливість членів групи один до одного; 

  доброзичливість і ділові претензії; 

  вільне висловлювання думок щодо справ колективу чи поведінки окремих осіб;  

 достатня інформованість членів колективу про завдання та стан справ у колективі;  

 високий ступінь емоційного включення та взаємодопомоги у ситуаціях, якщо є у цьому потреба;  

 усвідомлення і взяття відповідальності на себе за стан справ кожним із її членів;  

 відсутність тиску керівника на підлеглих і визнання за ними права приймати відповідальні для 

колективу рішення; задоволеність належністю до колективу;  

 вносити внесок в розвиток організації. 

2. Формування сприятливого психологічного 

клімату колективу як запорука зростання 

ефективності праці  



Ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату 

колективу  

Об'єктивні ознаки: 

  високі показники результатів діяльності; низька плинність 

кадрів; 

  високий рівень трудової дисципліни; відсутність напруженості й 

конфліктності в колективі;  

 результативність праці педагогічного колективу.  



Ознаки несприятливого соціально-психологічного клімату колективу:  

 песимізм,  

 дратівливість,  

 нудьга,  

 висока напруженість і конфліктність відносин в колективі,  

 невпевненість, 

  боязнь помилитися або справити погане враження,  

 страх покарання, 

  неприйняття,  

 нерозуміння,  

 ворожість,  

 підозрілість,  

 недовіра один до одного,  

 небажання вкладати зусилля в розвиток колективу і організації в цілому, 

  незадоволеність і т.п. 



Н. Л. Коломінський розробив схему, де враховано основні чинники, 

що зумовлюють задоволеність людей виконуваною роботою. 



Для досягнення психологічної сумісності людей у колективі необхідні, щонайменше, дві умови:  

1) сумісність характерів, типів темпераментів;  

2)  високий професійний рівень всіх працюючих у колективі. 

 Щоб забезпечити таку сумісність, необхідні конкретні дії: 

  знати і використовувати схильності людей, 

  їх позиції для виникнення довіри між ними;  

 створювати умови для особистої безпеки людей;  

 сприяти виникненню почуття взаємної допомоги і підтримки в процесі спільної праці;  

 рішуче усувати причини, що породжують деструктивну діяльність; розвивати у працівників відчуття 

відповідальності перед колективом за свої дії і ставлення до товаришів; 

  бути доступним для відвертих розмов зі всіма членами колективу, вислуховувати їх думки про 

сумісність і можливості згуртування колективу. 

3. Психологічні характеристики 

трудового колективу  



4. Фактори, що впливають на 
формування психологічного клімату в 

колективі  

фактори 

макросередовища  

бстановка в суспільстві, 

сукупність економічних, 

політичних, культурних 

та інших умов. 

фактори мікросередовища  

особливості матеріально-економічних, технологічних 

та організаційно-управлінських умов праці в 

колективі та ступінь задоволення людей цими 

факторами; 

 рівень психологічної культури; характер виробничих 

відносин; організація й умови трудової діяльності;  

стиль і форми керівництва; система взаємовідносин 

по вертикалі та горизонталі; соціально-психологічні 

особливості;  

сумісність. 



Функціональна сумісность визначається за швидкістю процесів мислення, 

сприймання і колективних дій. 

 Фізична сумісність виявляється в гармонійному поєднанні фізичних якостей двох або 

кількох людей, що спільно діють. 

 Психофізіологічна сумісність передбачає єдність і взаємозв'язок особливостей 

аналізаторних систем, а також властивостей нервової системи людей під час діяльності.  

Соціально-психологічна сумісність передбачає відносини людей з такими 

властивостями особистості, що сприяють успішному виконанню соціальних ролей.  

Психологічна сумісність передбачає спільність поглядів, переконань, соціальних 

установок, цінностей, відносин. Спрацьованість – це результат сумісності членів 

колективу, що забезпечує максимально можливу успішність спільної діяльності.   

Спрацьованість – це результат сумісності членів колективу, що забезпечує 

максимально можливу успішність спільної діяльності  

Види сумісності людей у процесі взаємодії, що 

сприяє успішному виконанню спільної діяльності.  



Інструктивно технологічна картка 

1. Який, на Вашу думку, рівень сформованості колективу групи? 

 

згуртований, більш 

згуртований, ніж 

незгуртований, 

незгуртований 

2 Чи є у Вас друг в групі? Так                               Ні 

3. Чи вважаєте Ви авторитетом для себе одногрупників або одногрупника? Так                               Ні 

4. Чи є, на Ваш погляд, лідери у групі? а) позитивний б) негативний Так                               Ні 

5. Чи проводите Ви вільний час разом з одногрупниками або одногрупником? Так                               Ні 

6. Як проводите Ви свій вільний час: а) разом з групою б) разом з друзями Так                               Ні 

7. Як ставляться члени Вашої групи до успіхів і невдач своїх товаришів: а) вболівають за свій 

колектив б) байдуже 

Так                               Ні 

8. Чи вміють студенти Вашої групи самі організовуватись для виконання колективних справ? Чи 

вміють вони розподіляти між собою роботу? 

Так                               Ні 

9. Чи вмієте Ви і Ваші одногрупники уважно вислуховувати один одного? Так                               Ні 

10. Чи з усіма в групі у Вас добрі стосунки? Так                               Ні 

11. Чи є в групі студенти, з якими у Вас напружені стосунки? Так                               Ні 

12. Чи є в групі студенти, з якими у Вас конфліктні стосунки? Так                               Ні 

Визначення соціально-психологічного клімату колективу 

(Анкета для студентів “Я і моя група”) 



13. Чи сприяє мікроклімат Вашої групи доброму настрою? Так                               Ні 

14. Чи є у Вашій групі мікрогрупи? На яких засадах вони складаються? а) 

на позитивних б) на негативних 

Так         Інколи          Ні 

15. Чи виконує актив у Вашій групі провідну роль? Так                               Ні 

16. Чи можете Ви розраховувати на допомогу у навчанні? Так                               Ні 

17. Що, на Вашу думку, заважає Вам добре вчитися (потрібно 

підкреслити) 

 лінощі; 

 немає інтересу до окремих предметів; 

 низький рівень викладання окремих предметів; 

 не вистачає часу на самостійну підготовку; 

 намагання не виділятися серед інших; 

 погане здоров’я; 

 низький рівень дисципліни на заняттях. 

 

18. Чи знають члени Вашої групи про події, заходи, які проводяться в 

університеті? 

Так                               Ні 

19. Чи знають члени Вашої групи про події, заходи, які проводяться в 

закладі освіти? 

Так                               Ні 

 



Проведення дослідження 

Властивості психологічного клімату (А) 

Оцінка Властивості психологічного клімату (В) 

Переважає бадьорий, життєрадісний настрій 3 2 1 0 1 2 3 Переважає пригнічений, песимістичний настрій 

Доброзичливість у відносинах, взаємні 

симпатії 
3 2 1 0 1 2 3 Конфліктність у відносинах, антипатії 

У відносинах між угрупованнями всередині 

вашої групи є взаємна повага, розуміння 
3 2 1 0 1 2 3 Угруповання конфліктують між собою 

Членам групи подобається разом проводити 

час, брати участь у спільній діяльності 
3 2 1 0 1 2 3 

Члени групи байдужі до більш тісного 

спілкування, проявляють негативне ставлення 

до спільної діяльності 

 Успіхи або невдачі товаришів викликають 

співпереживання, відверту співучасть усіх 

членів групи 

3 2 1 0 1 2 3 

Успіхи або невдачі товаришів залишають 

байдужими інших або викликають заздрість, 

злорадність 

У групі з повагою ставляться до думок один 

одного 
3 2 1 0 1 2 3 

Кожний вважає свою думку головною і 

нетерпимий до думки товаришів 

Досягнення і невдачі групи переживаються як 

власні 
3 2 1 0 1 2 3 

У важкі дні у групі панують розгубленість, 

сварки, взаємні звинувачення 

У важкі для групи дні відбувається емоційне 

єднання, "один за всіх і всі за одного" 
3 2 1 0 1 2 3 

У важкі дні у групі панують розгубленість, 

сварки, взаємні звинувачення 

 Почуття гордості за групу, якщо її відзначає 

керівництво 
3 2 1 0 1 2 3 

До похвал і заохочень групи її члени ставляться 

з байдужістю 



 Група активна, повна енергії 3 2 1 0 1 2 3 Група інертна, пасивна 

 Доброзичливо та зі співучастю 

ставляться до новачків, 

допомагають їм освоїтися в 

колективі 

3 2 1 0 1 2 3 
Новачки почувають себе чужими, 

до них часто виявляють ворожість 

У групі справедливе ставлення до 

всіх членів, підтримують слабких, 

виступають на їх захист 

3 2 1 0 1 2 3 

Група помітно розділяється на 

"привілейованих" і "принижених", 

існує зневажливе ставлення до 

слабких 

 Спільні справи захоплюють усіх, 

є велике бажання працювати 

колективно 

3 2 1 0 1 2 3 

Групу неможливо "підняти" на 

спільну справу, кожний думає про 

власні інтереси 

1. Оцінити, як проявляються перераховані нижче властивості психологічного клімату  у вашій 

групі,  виставивши ту оцінку, яка, на Вашу думку, відповідає істині. 

Шкала оцінювання властивостей психологічного клімату: 

3 – властивість проявляється в групі завжди; 

2 – властивість виявляється в більшості випадків; 

1 – властивість виявляється нерідко; 

0 – виявляються в однаковій мірі і та, й інша властивості. 

2. Визначити загальний рівень Вашої оцінки психологічного клімату (С), склавши оцінки лівої 

сторони від нуля – сума А, правої сторони – сума В та знайшовши різницю: С = А - В. 

Примітка. Розрахувати середньогрупову оцінку психологічного клімату за окремою методикою. 

Оцінна шкала 
Якщо С дорівнює нулю або є величиною від’ємною, то можемо говорити про 

несприятливий психологічний клімат з погляду даного індивіда. Якщо С – величина 

додатна, то можемо говорити про сприятливий психологічний клімат. 



Картка завдань  

На основі інструктивно технологічної картки 

пройти тест(анкетування) 

1. Визначення соціально-психологічного 

клімату колективу 

(Анкета для студентів “Я і моя група”)  

2. Проведення дослідження 

виконане завдання для перевірки відправити 

на електронну адресу mawa1995@ukr.net 

 



Дякую за увагу! 


