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 Тема: Вивчення складу трудового колективу. Ділові 

бесіди з персоналом 

Мета:  

Навчальна -навчити учнів у процесі уроку виробничого навчання проводити 

ділові бесіди. 

 

Розвивальна - забезпечити розвиток розумових здібностей учнів, розвивати 

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

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

 

Виховна-виховати інформаційно - освічену особу, культуру роботи з 

людьми 



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. 

Інструкція з охорони праці 



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. 



Лозунг сучасного менеджменту: 

«Ми маємо об’єднуватися, щоб 

зробити те, що без такого 

об`єднання зробити неможливо».  

Інструктивно технологічна картка 



Трудовий колектив є особливою соціальною групою 

людей, для якої характерні наступні чинники: 

загальна 
мета 

спільна 
праця  

наявність 
органів 

самоврядува
ння 

• з точки зору місця в соціальній структурі суспільства – як соціальна спільність, 

основна ячейка суспільства, головна ланка його соціальної структури, соціальна 

організація, одна з найбільш розповсюджених груп; 

• з точки зору місця в системі управління суспільним виробництвом – як суб’єкт 

та об’єкт управління соціальними процесами на соціальному мікрорівні. 

Як об’єкт соціології праці трудовий 

колектив розглядаєтьсяв таких аспектах: 



Формальні 
групи в 

організації 
утворюються 

штучно. 

Це означає, 
що людей 

об’єднують:  

за зовнішніми 
характеристикам

и  

професійно-
кваліфікаційними 
характеристиками,  

за принципом 
функціонально

-цільового 
призначення.  



а) сумісною 
діяльністю на 

основі існуючих 
соціально-

економічних 
відносин; 

б) єдністю цілей 
та інтересів; 

в) відносинами 
взаєморозуміння 

та 
взаємодопомоги; 

г) взаємною 
відповідальністю; 

д) організованих 
(в наявності є 

органи 
управління та 

самоуправління). 

Під терміном «колектив» (від латинського «collectious» – збиральний) взагалі 

розуміють соціальну сукупність людей, які об’єднані наступними ознаками: 



 Найбільш ефективною серед різних соціальних груп, що існують в організаціях, є 

робота команди, що створюється для розв’язання конкретних завдань.   

 Психологічним механізмом об’єднання людей у неформальні групи є наявність 

симпатій та антипатій, які виникають у процесах ділового спілкування.  

Психологічним центром є «зірки» - люди, які користуються 

найбільшою популярністю та симпатіями в групі.  

 Другий структурний рівень утворюють члени групи, які зорієнтовані на «зірок», але 

не на стільки популярні.  

 Третій рівень утворюють члени групи, які самі популярністю не користуються, але у 

своїх вчинках зорієнтовані на думку та поведінку людей, що займають більш високе 

становище.  

 І, нарешті, четвертий рівень займають люди, стосовно яких члени групи виражають 

неприязнь та антипатію, але які самі хочуть бути «прийнятими» в цю групу. 



Складові соціально-психологічного клімату: 

стосунки між працівниками по 
вертикалі (стиль керівництва, 

ступінь участі в прийнятті 
рішень і т. ін.);  

взаємини між працівниками по 
горизонталі (згуртованість 

колективу, характер 
міжособистісних стосунків та 

ін.);  

ставлення  до праці.   

наявність спільної організаційної 
мети – створення матеріальних та 

духовних цінностей та послуг; 

 сумісність дій, які базуються 
на єдності цілей і інтересів; 

 структурна оформленість 
(наявність органів 

управління і самоуправління, 
норм, вимог поведінки). 



Традиційно виділяють наступні різновиди соціальної структури: 

•функціонально-виробнича структура (службовці, робітники, МОП); 

•національна; 

•професійно-кваліфікаційна; 

•демографічна; 

•соціально-психологічна структура (групи формуються за спільністю цілей 

та інтересів). 

Трудовий колектив належить до групової спільності і має всі її характерні 

ознаки: 
1) обмеженість, тобто це цілісна організація, загальні властивості якої не співпадають із 

сумою властивостей соціальних груп та індивідів, які входять до його складу; 

2) визначеність та стійкість, тобто мають визначену територію та історію виникнення; 

3) спроможність здійснювати різноманітні види соціально-трудової діяльності; 

4) однорідність складу, тобто наявність ознак, які характерні для всіх індивідів 

трудового колектива; 

5) приналежність до більш широких спільнот у якості їх структурного елемента. 



Найважливішими ознаками позитивного соціально-психологічного клімату у 

трудовому колективі є наступні:   

довіра і висока вимогливість членів групи один до одного;  

доброзичлива і ділова критика;  

плюралізм думок при обговоренні питань, що стосуються всього колективу;  

достатня поінформованість членів колективу про його завдання і стан справ при 

його виконанні;  

задоволеність приналежністю до колективу;  

відсутність тиску керівників на підлеглих і визнання за ними права приймати 

значущі для групи рішення;  

високий ступінь емоційного включення і взаємодопомоги в ситуаціях, які 

викликають стан фрустрації у будь-якого з членів колективу тощо. 

 



Класифікація трудових колективів 

 Форма власності 

За першим критерієм виділяють трудові 

колективи, які базуються на державній, 

кооперативній, колективній, арендній, 

приватній формі власності. 

 Основні види суспільної праці. 

За другим критерієм виділяють колективи, 

які діють у сфері матеріального і 

нематеріального виробництва. 

Крім вишеперелікованих критеріїв розрізняють і використовують додаткові 

ознаки класифікації трудових колективів: 

 за рівнем розвитку – трудові колективи, які формуються; які склалися; які 

реорганізуються; 

 за розміром – великі; середні (700-800 чол.); невеликі ( до 100 чол.); 

 за організаційними зв’язками – основний колектив (всі робітники 

підприємства); проміжний (робітники цеху,відділу); первинний (бригада); 

 за часом існування – колектив, який існує довго (більше 10 років); тимчасовий 

(від1-10 рр); колектив, який існує недовгий час (від 2 міс. до 1 року); 

 за стабільністю складу – постійний та змішаний (колектив ВНЗ: 

викладацький состав – постійний, а студентський контингент – тимчасовий). 

 Трудові колективи незалежно від їх місця в класифікації являють собою 

складні соціальні системи. 



Морально-психологічний клімат в колективах різних 

організацій, а також особливості їх поведінки: 

 драматична (демонстративна) організація 

— певною мірою «показушна» поведінка, 

демонстрація бурхливої діяльності, турбота про 

враження, яке про них складається. Зазвичай такі 

організації знаходяться на стадії активного 

зростання, що пов`язується з «експансією» на 

ринку. Стиль керівництва – кооперативний; 

 депресивна організація — консервативна, 

бюрократизована, «зарегульована», що 

намагається зберегти на ринку «статус-кво»; за 

своєю суттю, бюрократична організація. Така 

організація здатна вижити лише в умовах 

стабільності на ринку, слабкої конкуренції. Стиль 

управління, що переважає, — авторитарно-

бюрократичний; 

 

 шизоїдна організація — низька зовнішня 

активність, переважає внутрішнє життя 

(«розщеплення розуму»); вплив вищого керівництва 

не відчувається, цілі та стратегія розвитку 

незрозумілі, середня ланка управління орієнтована 

на власний добробут. Кар`єру роблять опортуністи, 

„улюбленці керівництва”. Стиль управління — 

потурання; 

 параноїдальна організація — відчуває 

постійний страх перед контролем, намагається 

«підстрахуватися» на всі випадки життя. Стратегія 

орієнтується на захист існуючого становища. 

Велика увага приділяється обґрунтуванням, 

регламентам, інструкціям та їх утвердженню «у 

верхах». Бюрократичний стиль управління; 

 
 примусова організація — характеризується також 

прагненням до уникнення помилок, чітким дотриманням 

ієрархії, інертністю, зайвою увагою до дрібниць. Стиль 

управління - патріархальний. 



Значення трудового колективу для суспільства і 

робітника розкривається в його функціях: 

 виробничо-економічний, яка полягає у створенні матеріальних і духовних благ, 

суспільно-корисних цінностей; 

 виховній, зміст якої заключається в формуванні у робітників усвідомленого 

відношення до праці; 

 організаційно-управлінський, у межах якої передбачається залучення трудящих у 

систему суспільного самоуправління; 

 соціального контролю, який реалізується через оцінку поведінки членів 

колективу і санкціонування; 

 задоволення потреб робітників; 

 створення умов для самореалізації та розвитку особистості робітників; 

 здійснення і відтворення колективістського, демократичного образу життя. 



Серед елементів групового 

потенціалу виділяються: 

 Кваліфікаційний (професійні знання, уміння, навички, що обумовлюють професійну 

компетентність; група може інтегрувати різнобічні знання, уміння, навички у новий більш потужний 

потенціал); 

 Психофізіологічний (рівень працездатності); 

 Творчий (інтелектуальні, пізнавальні здібності); 

 Комунікативний (здібності до взаємодії з іншими в інтересах спільної мети); 

 Моральний; 

 Здатність до розвитку (через розвиток співробітників та елементів групового потенціалу можна 

вирішувати більш складні завдання. 



Стадії розвитку колективу 

1 стадія 

Керівник вивчає підлеглих, 

виявляє їхні можливості, 

здібності, схильності.  

Члени колективу вивчають 

один одного та керівника, 

адаптуються один до 

одного 

2 стадія 

З’являється актив, на 

який спирається 

керівник.  

Люди зближуються за 

інтересами в роботі та в 

проведенні вільного 

часу.  

З’являються мікрогрупи 

3 стадія 

Усі члени колективу працюють на 

виконання загальних завдань; 

вони висувають відповідні вимоги 

до окремих його членів та до себе.  

Відносини будуються за 

принципом співробітництва.  

Керівник – виразник спільних 

інтересів 

Роль керівника у становленні колективу визначається наступними завданнями: 

 Здійснювати якісний підбір персоналу. 

 Формувати здоровий морально-психологічний клімат в колективі. 

 Будувати ефективні міжособистісні стосунки з персоналом. 

 Виховувати лідерів на всіх рівнях управління. Виявляти потенційних лідерів. 

 Вміти розрізняти неформальну структуру трудового колективу. 

 Проводити колективні заходи для демонстрації нових можливостей вирішення проблем, що 
відкриваються у спільній роботі. 

 Використовувати груповий потенціал (кваліфікаційний, психо-фізіологічний, творчий, 
моральний). 



 
Картка завдань  
На основі інструктивно технологічної картки  
Розробити етичний кодекс своєї організації до:  
-споживачів  
- партнерів 
- виробництва  
- компанії  
- працівників 
2. Складіть бесіду з вашим потенційним постачальником 
послуг   
  
Виконані завдання відправити на електронну адресу для 
перевірки mawa1995@ukr.net 




