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Методика 1
«Діагностика стратегій 

досягнення цілей»
Психологічний практикум



Алгоритм постановки цілей 
управлінської команди за допомогою 

SMART-технології 



SMART-технологія

• Specific – мета / проблема повинна бути конкретною, ясною, 
такою, що однозначно розуміється лідером і командою.

• Measurable – мета повинна бути вимірною, тобто містити 
кількісні критерії її досягнення. 

• Agreed – мета повинна бути узгодженою з іншими цілями 
підлеглого, такою, що не суперечить їм.

• Realistic – мета має бути реалістичною, досяжною.

• Timed – мета має бути прив’язана до конкретного терміну або у 
формулюванні мети повинна міститися вказівка на регулярність, 
періодичність виконання роботи.



інструмент « Похвала»
Формати:

•особиста прилюдна позитивна оцінка діяльності працівника (у
присутності колег на нарадах, зборах, конференціях та ін.);
•моральна підтримка;
•привітання з видатними датами;
•розкриття перспективи розвитку службової кар’єри;
• уважне ставлення до пропозицій члена команди як до професіонала щодо
покращання загальної справи;
• офіційне доручення працівнику тимчасово вирішувати окремі питання від
свого імені;
•передавання частини особливо відповідальних повноважень для розвитку
ініціативи у роботі;
•доручення працівникові брати участь у роботі за межами даної організації
у різних комісіях, робочих групах, нарадах, конференціях;
• доручення почесних завдань у складі закордонних відряджень у складі
делегації;
•висування у резерв на вищу посаду.



інструмент 
«Управління критикою» 

Критерієм ефективної критики є орієнтація обох сторін на 
продовження професійної взаємодії

Метод «ПРЕС»

PRES — Position, Reason, Example, Solution

1. Позиція (Я вважаю, що … ) (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає
ваш погляд).

2. Обґрунтування (Так є, тому, що...) (наведіть причину появи цієї думки,
тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку Вашої позиції).

3. Приклад (Наприклад, …) (наведіть факти, які демонструють ваші докази,
вони підсилять вашу позицію).

4. Висновки (Отже (тому), я вважаю...) (узагальніть свою думку, зробіть висно-
вок про те, що необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти вашу
позицію)



«Крижинка»



Техніка проведення ефективних нарад
Командні наради є дуже корисним і потрібним управлінським 
інструментом. Та мало хто з  радістю поспішає на збори або 
нараду. Найчастіше зі словом «нарада» в людей виникають такі 
асоціації, як «нудьга», «втрачений час», «можливість 
подрімати», «показові виступи», «знову щось вигадали» тощо.
Лідер команди має вміти проводити їх ефективно, щоб 
заощадити час і свій, і своєї команди.



Ознаки неефективності нарад:
1. Вихід обговорення за межі поставлених питань.
2. Збори відбуваються без порядку денного та без чітко сформульованої мети.
3. Дуже довгі збори.
4. Погана підготовка (не лише обговорюваних питань, але й учасників).
5. Відсутність інформації, потрібної для підготовки та ухвалення зважених рішень.
6. Збори закінчуються без ухвалення рішення.
7. Погана організація роботи учасників зборів.
8. Вирішення питань на користь окремих учасників (хтось із учасників «тягне ковдру на себе») .
9. Обговорення другорядних питань, головні відкладають “на потім” або зовсім забувають.
10. Прагнення окремих учасників “зіпхнути” свої проблеми на інших.
11. Невміння слухати інших, перебивання промовців.
12. Заслуховування непідготовлених промовців.
13. Недостатній рівень загальної культури учасників зборів.
14. Авторитарний стиль ведення наради.
15. Недисциплінованість учасників (запізнення, відхиляння, розмови тощо) .
16. Відсутність в учасників психологічного настрою на вирішення певної проблеми, інтересу до 
конкретного питання.
17. Зайва емоційність окремих учасників (агресія, образи, роздратування й т. ін.) .
18. Непідготовленість частини присутніх до обговорення питань порядку денного (недостатня кваліфікація, 
неінформованість, погана орієнтація в питанні) .
19. Свідоме надання учасникам наради помилкової або неперевіреної інформації.
20. Пасивність учасників.
Отже, у вас уже є певні висновки щодо ефективності зборів у вашій організації. Якщо ви не позначили 
жодного пункту, продовжуйте в тому ж дусі. Якщо ж пунктів багато, можете взяти на замітку  кілька 
практичних рекомендацій.



Рекомендація № 1.
Ефективність зборів залежить від якісної підготовки й проведення їх. На етапі 
підготовки визначте:

•

1. Мету наради з огляду на кінцевий результат.

Перш за все дайте собі відповідь на такі питання:

• Навіщо ви проводите ці збори?

• Які завдання ви як керівник вирішуєте на цих зборах?

• Що має бути “на виході”?

Чітко сформулюйте бажаний результат. Під час зборів тримайте його в голові, тоді у вас є всі шанси 
провести збори успішно.

2. Тривалість наради до  55 хвилин.

3. План і порядок проведення наради.

Здавалось би, все просто й давно відомо. Так, але є один момент: обміркуйте, яку кількість питань 
ви встигнете розглянути в рамках запланованого часу. Якщо на кожне питання відвести по 
десять хвилин, то при часових межах сорок хвилин ви зможете розглянути лише два питання. 
Обговорення, заперечення, переконання – на все це теж потрібен час. Тому план наради має 
бути реалістичним.

4. Склад учасників.

Основне правило: запрошуйте на нараду лише тих людей, які допоможуть вам досягти 
поставлених цілей. Це можуть бути люди, які:

• приймають ключові рішення щодо питань зборів;

• можуть бути корисні щодо надання певної інформації;

• братимуть участь у вирішенні питань;

• за родом своєї діяльності мають ознайомитися з інформацією;

• виконуватимуть прийняті рішення.



Рекомендація № 2.
Перш ніж ми розглянемо шість правил проведення зборів, поміркуйте, будь ласка, над такою фразою: ми формуємо 
звички тих, хто оточує нас., те, як сьогодні люди поводяться з нами, – результат нашої вчорашньої поведінки з ними.

Завдання керівника  - сформувати у підлеглих звички, що допомагають досягати 
мети зборів:

1. Починайте й закінчуйте збори хвилина в хвилину.

Формуйте звичку приходити вчасно.

2. Залучайте всіх учасників до обговорення. Формуйте звичку заглиблюватися в 
діяльність інших людей і команди (організації) в цілому.

3. Обговорюйте лише питання порядку денного.

Кладіть край будь-яким відхиленням убік. Формуйте звичку зосереджуватися на 
головному та розставляти пріоритети.

4. Обговорюйте кожне питання окремо. Формуйте звичку доводити почате до 
кінця.

5. Припиняйте будь-які переходи на особистості (як позитивні, так і інші). 
Формуйте звичку розділяти роботу та особисті стосунки.

6. Визначайте відповідальних і терміни. Формуйте звичку брати відповідальність 
за досягнуті результати.

Найкраще фіксувати все, що обговорюється, та рішення, до яких прийшли на 
зборах. Інакше люди можуть виговоритися, «понавигадувати», прийняти купу 
рішень і успішно їх забути.

А хто все це впроваджуватиме?



Рекомендація № 3

Після зборів:

• проаналізуйте результати зборів (чи було отримано бажаний результат, 
що заважало, що допомагало цьому);

• внесіть потрібні корективи щодо підготовки та проведення зборів 
надалі;

• інформуйте всіх зацікавлених осіб про результати зборів і прийняті 
рішення.

Рекомендація № 4

На дозвіллі або просто зараз спробуйте визначити, скільки коштують одні 
збори у вашому відділі або організації. Для цього:

• підрахуйте кількість хвилин або годин, витрачених на збори,

• помножте їх на кількість присутніх,

• помножте на середню погодинну оплату співробітників  і помножте на 
два (робота, яку співробітник міг би виконати за цей час).

Тепер ви бачите й розумієте, що час коштує дорого.

Саме тому варто їх проводити продуктивно.



Організація робочого місця
(О. Грабар, О. Білецька, А. Вишегородська )



• Правило організації робочого місця напрочуд просте: як мінімум, 
вам ніщо не  повинно заважати працювати, як максимум –
допомагати заощаджувати час, тобто треба максимально 
звільнити стіл від зайвих предметів та паперів і зручно розмістити 
на ньому всі потрібні предмети й папери.



1. Розділіть усі документи: в одну купку складіть 
звіти, в другу – платіжні документи, в третю –
бланки й тому подібне. Документи також можна 
розділити на такі, що використовуються  часто та 
зрідка. Зберігати розрізнені, не підшиті в теки 
папери найзручніше в спеціальних  пластикових 
лотках, причому кожен лоток бажано підписати, 
щоб не плутатися, в якому лотку які папери лежать.
2. Довідники та інша потрібна в роботі література 
мають бути в шафі, на столі можуть лежати одна-дві 
найпотрібніші книжки, але не більше.



3. Щоб найпотрібніша інформація завжди була 
під рукою, її можна виписати на окремий аркуш 
паперу й повісити поряд зі своїм столом на стіну 
або покласти на стіл під скло. Це можуть бути 
якісь телефони або формули, розміри тощо. 
Якщо кожного разу не шукати їх у довіднику або 
записнику, то часу на роботу залишиться більше.
4. Викидайте без жалю зламані олівці й ручки, 
які вже не пишуть, інакше «канцелярського 
сміття» стане надто багато, а місця на столі –
мало. Не варто думати, що ви колись купите нові 
стрижні та вставите їх у ручки, швидше за все, ці 
думки так і залишаться думками.



5. Записник, щоденник, візитницю краще завжди тримати разом. Так 
буде найпростіше їх знайти. Записник, якщо вам так зручно, держіть 
відкритим, щоб у потрібний момент записати телефон одразу туди, а 
не на безліч папірців, які потім загубляться.

6. Користуйтеся стікерами, але розумно. Не треба абсолютно всією 
інформацією обклеювати монітор, інакше й там буде безлад, у 
результаті не буде потрібної віддачі від яскравих папірців.



7. Розчистить й робочий стіл комп’ютера. Майте 
звичку тримати електронну інформацію в 
порядку. На робочому столі зберігайте лише 
необхідні ярлики програм. Операційна система 
має властивість «злітати», а за документи 
відповідальні лише ви. Зберігайте до того ж копії 
важливих документів на дисках або флеш-
картах. Це позбавить вас від втрати часу на 
відновлення документів. 

8. Не треба приносити з дому все, що шкода 
викинути, й розставляти це на робочому столі 
(іграшки, статуетки, горщики з квітами тощо).



Велика кількість предметів, які не стосуються 
роботи, відвертає увагу й займає надто багато 
місця. 

Певна річ, можна раз на рік робити генеральне 
прибирання на робочому столі, проте краще 
завести собі звичку перед вихідними 
прибирати на столі та викидати все зайве, й 
тоді є всі шанси почати понеділок із гарного 
настрою та порядку.




