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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Охарактеризуйте позицію теоретиків менеджменту, які довели 

залежність поведінки робітника від ставлення менеджера до людських 

ресурсів (теорія Х – Y). 

2. Проаналізуйте, які критерії психічного здоров`я пов’язані із 

соціальним середовищем? 

3. Охарактеризуйте вимоги до психічного здоров’я менеджера. 

4. Визначити принципові відмінності між авторитарним та 

демократичним стилем керівництва. 

Тестові завдання 

1. Школа людських взаємостосунків стверджує: 

а) індивіди думають, відчувають та діють незалежно один від 

одного; 

б) «Особистісне Я» може проявлятися лише через соціальне «Я»; 

в) потенціал людини може розкритися лише через групу; 

г) суспільство має будуватися на групових принципах, а не 

індивідуалізмі. 

2. Психологічний експеримент «General electric» (початок ХХ ст.) 

продемонстрував, що: 

а) на зростання продуктивності праці більший вплив має не 

рівень освітлення на робочому місці, а психічний стан 

працівника, який пов'язаний із зовнішнім спостереженням за 

ним; 

б) на зростання продуктивності праці більший вплив має не 

психічний стан працівника, що пов'язаний із зовнішнім 

спостереженням за ним, а рівень освітлення на його робочому 

місці; 

в) на зростання продуктивності праці співробітників суттєвий 

вплив мають умови праці, тактичне спостереження за їх 



роботою (у тому числі інтерв`ю). 

3. Виберіть елементи трудового потенціалу особистості: 

а) здоров`я; 

б) освіта; 

в) кваліфікація; 

г) рівень моральності; 

д) творчі здібності.  

4. Успіх у діяльності залежить від рівня психологічної напруги. 

Виберіть науково обґрунтоване твердження: 

а) діяльність є найбільш продуктивною під час помірного рівня 

емоційного збудження; 

б) діяльність є найбільш продуктивною за умови низького рівня 

емоційного збудження; 

в) діяльність є найбільш продуктивною за умови високого рівня 

емоційного збудження. 

5. Самоменеджмент психічного здоров`я передбачає: 

а) уміння „розшифровувати” свій психічний стан; 

б) удосконалення психічних процесів (пам’яті, уваги); 

в) релаксаційні методики; 

г) ірраціоналізація діяльності. 

6. Хто з теоретиків менеджменту довів залежність поведінки робітника 

від ставлення менеджера до людських ресурсів (теорія Х – Y)? 

а) М.Грегор; 

б) К. Левін; 

в) Б.Мултон. 

7. Термінаторний менеджмент оперує: 

а) методами дезорганізації; 

б) методами мотивації; 

в) адаптаційними методами. 

8. Визначить позицію стиля керівництва за «управлінською сіткою»: 

«Керівник знаходить баланс виробничої ефективності та доброго 



мікроклімату в групі; при цьому всі показники середні: і трудові  

досягнення, і задоволеність працівників. Даний стиль орієнтує на  

«мирне співіснування колективу та адміністрації». 

а) 1.9.; 

б) 9.1.; 

в) 5.5. 

9. Комунікативна компетентність передбачає: 

а) власні перцептивні уміння; 

б) здатність чинити опір навичкам; 

в) усвідомлення ціннісних орієнтирів співбесідника. 

10. Визначіть за характеристикою тип стосунків «керівник – 

підлеглий”,найбільш ефективний у такій ситуації: «Співробітник вже  

здатен до самостійного виконання завдання і в такій ситуації потрібно  

не лише керівництво, скільки психологічна підтримка, спільне о 

бговорення проблеми та спільне прийняття рішення»: 

а) наказ; 

б) самонавіювання; 

в) участь; 

г) делегування. 

11. Яку спрямованість має згуртованість у випадку, якщо працівники 

зовнішньо зацікавлені в результатах їх трудової діяльності, а сфера їх 

інтересів знаходиться поза роботою? 

а) позитивну; 

б) негативну; 

в) конформистську. 

12. Неформальна група виникає: 

а) за рішенням адміністрації;  

б) за волею менеджера середньої ланки; 

в) за волею групи. 

13. Медіація – нова технологія вирішення конфліктів, за якої: 

а) кваліфікований спеціаліст включає людей до конфліктного 



процесу; 

б) кваліфікований спеціаліст майстерно уникає конфлікту; 

в) кваліфікований спеціаліст допомагає учасникам конфлікту 

його врегулювати. 

14. Соціометрична процедура – це методика вимірювання: 

а) формальної структури групи; 

б) неформальної структури групи; 

в) стилю стосунків «керівник - підлеглий». 

15. Що є рушійною силою особистості за теорією А.Маслоу? 

а) несвідомі потреби; 

б) усвідомлені потреби; 

в) сексуальне тяжіння; 

г) все вище перераховане. 

16. Міжособистісна комунікація передбачає: 

а) обмін інформацією, значимою для учасників спілкування; 

б) передачу інформації; 

в) обмін знаннями; 

г) розуміння карти світу іншої людини; 

д) зворотний зв’язок; 

е) сприйняття одним одного (партнери по спілкуванню); 

ж) взаємодію партнерів.  

17. Успіх у діяльності залежить від рівня психологічної напруги. 

Виберіть науково обґрунтоване твердження: 

а) діяльність є найбільш продуктивною під час помірного рівня 

емоційного збудження; 

б) діяльність є найбільш продуктивною за умови низького рівня 

емоційного збудження; 

в) діяльність є найбільш продуктивною за умови високого рівня 

емоційного збудження. 

18. Прихована форма трансакції спілкування відбувається: 

а) на соціальному рівні; 



б) на психологічному рівні; 

в) на двох рівнях одночасно. 

19. Цей стиль реалізується, якщо конфлікт не порушує прямих 

інтересів учасників конфлікту або ніхто не бажає витрачати час та  

зусилля на його вирішення. 

а) конкуренція; 

б) пристосування; 

в) ухилення. 

20.Проблемна ситуація – це психічний стан, коли особистість 

стикається: 

а) з певним завданням та виконує його; 

б) пошуком рішення; 

в) невизначеністю та переживає її. 


