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                                                          ПЕРЕДМОВА 

 

              Роль психології в формуванні професійних компетенцій працівників 

торгівлі надзвичайно важлива. Отриманні знання сприяють  формуванню у 

майбутніх продавців професійного ставлення до обслуговування відвідувачів. 

Для забезпечення якості знань учнів професійно-технічних навчальних закладів 

першочергову роль відіграють наочні засоби навчання. Але, на жаль,  предмет 

недостатньо забезпечений наочними матеріалами. 

Тому   проблема використання наочних засобів навчання на уроках психології та 

професійної етики на наш погляд є актуальною і за  відповідних умов це може 

сприяти більш ефективному засвоєнню матеріалу. Викладачі матимуть у своєму 

розпорядженні можливості викликати, підтримати, поглибити інтерес учнів до 

предмета , використовуючи для цього не тільки словесно-логічну аргументацію, але 

і наочні, зорові образи. А інтерес народжує любов до предмета, психологічну 

готовність сприймати все те, що говорить і показує педагог. Правильно підібрана і 

використана наочність сприятиме активізації навчального процесу та  формуванню 

в учнів знань з психології та психології торгівлі 

     Досвід показує, що застосування наочності  підвищує ступінь сприйняття 

інформації на 15%, засвоюваність матеріалу – на 20%, глибину і міцність отриманих 

знань – на 9-10%. На основі запропонованого посібника викладач матиме змогу  

наочно продемонструвати певні психологічні феномени та закономірності, що 

вивчаються в курсі психології. Це сприятиме кращому розумінню і 

запам'ятовуванню. 

     Методика використання пізнавальних завдань із застосуванням наочності 

обумовлює організацію навчання учнів на репродуктивному, перетворюючому та 

творчому рівнях і передбачає: 

а) розв’язування учнями пізнавальних завдань, сконструйованих на основі наочності 

як основи формування й розвитку спеціальних умінь учнів; 

б) охоплення системою пізнавальних завдань проблематики психологічної науки; 

в) формування рис творчої діяльності під час розв’язання проблемної ситуації, 

створюваних на основі пізнавальних завдань із застосуванням наочності. 

    Навчальна функція наочного зображення стає носієм знань, тобто може сама мати 

самостійне інформативне навантаження, слугувати розкриттю основного матеріалу, 

доповнювати і конкретизувати його. 

Розвивальна функція ілюстративного матеріалу сприяє розвитку уваги, пам’яті,уяви, 

мислення,тощо. Творчо активний наочний матеріал впливає на розвиток творчих 

здібностей. 

Виховна функція передбачає виховання естетичних смаків, культури розумової 

праці. Ілюстративний матеріал ( малюнки, таблиці, схеми ) забезпечує емоційно - 

позитивну сутність навчання, розвиває пізнавальний інтерес. 

Пояснення викладача, що супроводжується демонстрацією, дозволяє зробити 

процес сприйняття більш повним. 

У свою чергу, готовність до сприйняття – це найцінніший психічний стан, що 

сприяє розвиткові пізнавальних, розумових здібностей учнів та забезпечує глибоке 

засвоєння ними досліджуваних питань. Все це дозволить учневі краще 

зорієнтуватися в теорії психології та психології торгівлі і дасть змогу успішно 

оволодіти професійними знаннями та навичками. 

Наочність зібрана відповідно до програми курсу і може застосовуватися на різних 

етапах уроку та позаурочної дільності як викладачами, так і учнями професійно-

технічних навчальних закладів. 
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ТЕМА 1. Загальна характеристика курсу 

 

                                   План  

 

1. Поняття про психологію та етику 

2. Психологія торгівлі та професійна етика. Основна мета вивчення 

курсу.  

3. Значення знань психології людини у праці продавця. 

 

1.1 Поняття про психологію та етику 

 

 Психологія – одна з наук про людину. Об’єктом її вивчення є найскладніша 

сфера життєдіяльності людини – психіка. Термін психологія походить від 

двох давньогрецьких слів: «psyche» - душа і «logos» - слово, розуміння, 

знання, вчення, що означає «наука про душу». Отже, психологію можна 

визначити як науку про душу людини. 

 

Пізніше замість поняття «душа», як центрального концепту психології. 

Почали використовувати науковий термін «психіка».  

Этапи развитку психології 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

 

 

 

 І етап 

ІІ етап 

 

ІІІ етап 

 

ІУ етап 

 

Психологія як наука про душу 

Психологія як накуа про свідомість 

Психологія – наука, яка вивчає 

об’єктивні закономірності та 

механізми психіки 

Психологія як наука про поведінку 
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 Явища, що вивча-  

ються психологією 

 Поняття, що характеризують ці явища 

 Процеси: 

індивідуальні, 

внутрішні 

(психічні) 

 Уява,  спогад,  сприйняття,  забування, запам'ятовування, ідеомоторика, 

ін-сайт,  інтроспекція,  мотивація,  мислення,  научение, 

узагальнення, відчуття, пам'ять,  персоналізація,  повторення, 

уявлення,  звикання, прийняття 

рішень,  рефлексія,  мова,  самоактуалізація,  самонавіювання, 

самоспостереження, самоконтроль, самовизначення, творчість, впізнавання, 

умовивід,  засвоєння. 

 Стани: 

індивідуальні, 

внутрішні 

(психічні) 

 Адаптація, афект, потяг,  увагу, збудження, галюцинація,  гіпноз, 

деперсоналізація, диспозиція,  бажання, інтерес,  любов, 

меланхолія, мотивація,  намір, напруженість, настрій,  образ,  відчуження, 

переживання, розуміння,  потреба, неуважність, 

самоактуалізація, самовладання,  схильність,  пристрасть, прагнення, 

стрес,  сором, темперамент, тревож-'ност',  переконаність,  рівень 

домагань,  втома, установка, стомлення, фрустрація,  почуття,  ейфорія, 

емоція. 

 Властивості 

індивідуальні, 

внутрішні 

(психічні) 

 Ілюзії, константність,  воля, задатки,  індивідуальність, комплекс 

неповноцінності,  особистість,  обдарованість, 

забобон,  працездатність, рішучість, ригідність, 

совість,  впертість,  флегматичність, характер, егоцентризм. 

 Процеси: 

індивідуальні, 

зовнішні 

(поведінкові) 

 Дія, діяльність,  жест,  гра,  імп-рінтінг, міміка, навик, 

наслідування, вчинок,  реакція,  вправи. 

 Стани: 

індивідуальні, 

зовнішні 

(поведінкові) 

 Готовність, інтерес, установка. 

 

 

Властивості: 

індивідуальні, 

зовнішні 

(поведінкові) 

Авторитетність, сугестивність, геніальність,  наполегливість, здатність 

до навчання, обдарованість, організованість, темперамент, 

працьовитість,  фанатизм,  характер, честолюбство, егоїзм. 

 Процеси: групові, 

внутрішні 

 Ідентифікація, комунікація, конформність,  спілкування, міжособистісне 

сприйняття, міжособистісні відносини, формування групових норм. 

 Стани: групові, 

внутрішні 

Конфлікт,  згуртованість, групова поляризація,  психологічний клімат. 

Властивості: 

групові, зовнішні 

Сумісність, стиль лідерства, суперництво, співробітництво, 

ефективність діяльності групи. 

Процеси: групові, 

зовнішні 

Міжгрупові відносини. 

Стани: групові, 

зовнішні 

Паніка,  відкритість групи, закритість групи. 

Властивості: 

групові, зовнішні 

Організованість. 
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ПсихологіяПсихологія –– цеце науканаука, , якаяка вивчаєвивчає поведінкуповедінку

іі внутрішнівнутрішні психічніпсихічні процесипроцеси людинилюдини, , 
зз практичнимпрактичним вживаннямвживанням отримуванихотримуваних знаньзнань. . 

ПредметПредмет дослідженнядослідження психологіїпсихології —— фактифакти, , 
закономірностізакономірності, , механізмимеханізми психікипсихіки, , щощо якяк

усвідомлюютьсяусвідомлюються людиноюлюдиною, , тактак іі несвідомінесвідомі. . 

ПсихікаПсихіка –– цеце системнасистемна властивістьвластивість

високоорганізованоївисокоорганізованої матеріїматерії, , якаяка полягаєполягає вв

активномуактивному отзеркаливаніотзеркаливані, , відображеннівідображенні, , 
субсуб''єктомєктом обоб''єктивногоєктивного світусвіту, , вв будівництвібудівництві, , 
розрахункурозрахунку, , неотемлемойнеотемлемой відвід ньогонього картиникартини

цьогоцього світусвіту іі саморегуляціїсаморегуляції нана ційцій основіоснові своєїсвоєї

поведінкиповедінки іі діяльностідіяльності. . 

 
 

Презентація « Що таке психологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Слово "психологія" походить
від двох грецьких слів: "психу" -
душа і "логос" - закони природи,
а психологія означає "закони
життя душі".

Отже, сьогодні ми починаємо з
вами вивчати закони життя
нашої душі.
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Чому потрібно вивчати психологію? 

Кожний, хто вивчає психологію і хоче глибше оволодіти цією цікавою 

наукою, має усвідомити, для чого йому потрібні ці знання. 

 

По-перше, психологічні знання необхідні для глибшого розуміння себе 

та інших. Людям властиві якості, що сприяють або заважають у певних 

життєвих ситуаціях. Імпульсивність, низький рівень самоконтролю можуть 

ускладнювати стосунки з оточуючими, ставати причиною стресів і хвороб. У 

народі кажуть: «Лихий чоловік у громаді, що вовк в отарі». 

Людям, здатним зрозуміти, порадити, підтримати, можна довірити 

власні думки і переживання, отримати від них співчуття, допомогу. 

 

По-друге, психологічні знання необхідні для самовдосконалення, 

пристосування до змін у навколишньому середовищі. Без саморозвитку 

людина не відповідає вимогам сучасності, не може самореалізуватися в 

суспільстві. 

 

1.2 Психологія торгівлі та професійна етика. 

 

 Курс «Психологія торгівлі та етика» знайомить майбутніх працівників 

торгівлі з основами загальної психології, на базі яких вони засвоюють знання 

про психологію покупців, психологію праці і психологію спілкування в 

торгівлі. Спілкування з покупцями є найважливішою складовою частиною 

роботи продавців, а його характер разом з асортиментом і якістю товарів є 

одним з головних показників культури торгівлі.  Вивчення психології 

торгівлі сприяє формуванню у майбутніх продавців професійного ставлення 

до обслуговування відвідувачів, а також закладає основи для міцного і 

свідомого засвоєння учнями етичних норм, дотримання яких необхідне 

працівнику торгівлі для успішної професійної діяльності.  

 
 
 

Торгівля — один з різновидів людської діяльності, і на неї роз-

повсюджуються всі закономірності (у тому числі і психологічні), яким ця 

діяльність підпорядковується. Тому, розглядаючи ті або інші положення 

психології, ми можемо прослідкувати, як вони виявляються в торгівлі. Такий 

додаток психології до торгівлі, хоч і пояснює цілий ряд явищ, що 

зустрічаються тут, не створює ще нової науки. Це швидше ілюстрація 

положень психології прикладами з торгової практики. Ми широко 

користуватимемося такими ілюстраціями, але на їх місці з тим же успіхом 

можуть бути наведені приклади з інших галузей людської діяльності. 
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Завдання 

професій

ної етики 

Створення наукової 

системи вимог до 

моральних якостей, які 

необхідні працівникам 

торгвлі  

Визначення моральних 

якостей працівників 

торгівлі 

Поліпшення морально-

психологічних 

стосунків в торгових 

колективах 

Підвищення культури 

обслуговування 

Завдання 
психології 

торгівлі 

Виробити у 

працівників торгівлі 

професіоналізм  

питаннях 

обслуговування 

Сприяти зростанню 

культури 

обслугогування 

Навчити працівників 

торгівлі керуватися 

знаннями з психології 

людини 

Напрацювання 

професійних вмінь і 

навичок продавця 
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Психологія 

торгівлі 

Підвищення 

ефективност

і праці 

Зростання 

культури 

торгівлі 

Психологічний 

вплив на 

покупця 

Розуміння 

поведінки 

продавців 

Формування 

професійних 

якостей 

 

 
Задачі психологі торгівлі та професійної етики  

 

 

 

 

 

Питання для самоконтролю 

1.     Який зміст предмету «Психологія торгівлі і етика ділових 
відносин»? 

 2.         Що вивчає психологія і з яких галузей вона складається? 

3.         Що вивчає психологіят оргівлі? 
4.         Як співвідноситься психологія громадського харчування з 

іншими галузями пси-хології? 

5.         Які завдання вирішує психологія торгівлі і яка її роль і 
розвитку торгівлі?  
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           початки свідомої психіки первісної людини 

суто людські 

пізнавальні, 

інтелектуальні 

процеси 

(уваги, пам'яті, 

мислення, 

уяви) 

потрібнісно-мотиваційноа 

та цілеутворююча сфера 

діяльності й необхідної для 

її здійснення системи 

знань, умінь і навичок 

емоційно-

почуттєва сфера 

як важливого 

фактора 

регуляції 

діяльності й 

суспільних 

стосунків 

 
 

ТЕМА 2. Психічні процеси і стани, їх вплив на діяльність продавця 

 

 План 

1. Психіка.Загальна характеристика пізнавальних психічних процесів, 

їх роль у роботі продавця. 

2.Розпізнавання емоційних станів людини.  
 

  

  2.1 Психіка.Загальна характеристика пізнавальних психічних процесів, їх 

роль у роботі продавця. 

Думки, переживання, емоції, образи складають внутрішній світ людини, 

тобто порухи душі, власне психіку людини. Психіка, як душа, існує в 

об’єктивній реальності, яка, утім, відмінна від тієї, котру ми сприймаємо як 

зовнішню реальність. 

З давніх пір робилися спроби розібратися в тому, як співвідносяться 

оточуючі нас предмети, явища дійсності і внутрішній світ людини, її психіка. 

Не уміючи пояснити істинну природу психічних явищ, люди стали вважати 

їх за таких, що існують самостійно, незалежно від навколишнього реального 

світу. Так виникло уявлення про тіло і душу, протиставляюче психічне 

матеріальному. Це уявлення розвинулося у філософський напрям — 

ідеалізм. Прихильники ідеалістичного розуміння психіки вважають, що 

вічно і спочатку існує тільки дух (бог, ідея), а реальний світ створений цим 

самим духом. Психіка, на їх думку, є функцією душі — частинки єдиного 

духу. 
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Заповнити таблицю 

  

Явища психіки 

Психічні 
процеси 
--------------------

--------------------

---------------- 

Психічні 
стани 
------------------

------------------

------------------

-- 

Психічні 

властивості 
------------------

------------------

------------------

------------------

-- 

Функції                 

психіки 

Відображення впливів 

навколиш 

нього світу 

Регуляція 

поведінки і 

діяльності 

Усвідомлення людиною свого 

місця оточуючому світі 
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У повсякденному житті ми постійно зустрічаємося з психологічними 

явищами. Кожна людина виконує роль психолога, оскільки без відповідного 

запасу психологічного досвіду й знань не можливо жити серед людей, люди 

набувають психологічних знань у своїй практичній діяльності живого 

спілкування. Уже з дитинства кожний з нас за зовнішніми проявами ( 

мімікою, жестами, інтонацією голосу, вчинками, реакцією на подразники і т. 

д.) визнає особливості емоційного стану іншої людини та лінію її поведінки. 

Кожний з нас уміє розрізняти особливості характеру інших людей, робити 

висновки щодо їх можливостей та здібностей, прогнозувати їхню поведінку. 

Таблиця психічних явищ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       Знання психіки, природи психічних явищ та їх закономірностей має 

винятково важливе значення в житті та діяльності людини для керування 

психічним розвитком і діяльністю особистості. 

Поняття про відчуття. Людина одержує відомості про предмети і явища 

зовнішнього світу через органи чуття. Кожний з них передає інформацію про 

різні властивості об'єктів: зір — про колір і форму, слух — про звуки, нюх — 

про запахи і т. п. 



                                                                                       14 

Психічний процес, що полягає у віддзеркаленні окремих властивостей 

предметів і явищ, що діють в даний момент на органи чуття, називається 

відчуттям. Наприклад, відчуття, що отримані від яблука, такі: кругле, 

червоне (жовте), запашне, тверде, прохолодне, солодке, хрустке на зубах. 
 

Сприйняття — це відображення цілісних предметів і явищ при 

безпосередній дії подразників на органи чуття. Коли людина перебуває в 

оточенні звичайних речей, у неї формуються цілісні образи навколишніх 

предметів. Вона бачить речі, чує їхнє звучання, торкається їх. 

Відображаючи предмети та їхні властивості, сприйняття і відчуття 

являють собою різні за повнотою, глибиною й адекватністю ступені 

чуттєвого пізнання невичерпного багатства світу.  

      Працівнику торгівлі потрібна не висока чутливість (наприклад, до 

неприємних запахів, звуків, дотиків і т. д.), а витривалість, здатність долати 

великі психічні навантаження.  

Майстерність продавця полягає в умінні зробити предметом сприйняття 

покупця ті властивості товару, які можуть його зацікавити. Це завдання 

можна вирішити, поєднуючи ефектний показ товару з кваліфікованими 

поясненнями. 

Під увагою розуміють спрямованість психічної діяльності людини, її 

зосередженість на об'єктах, що мають для особи певну значущість. Увага 

може бути направлена як на об 'єкти зовнішнього світу, так і на власні думки 

і переживання. 
 
 

 
 

   Види уваги 

Привертається увага 

Раптовістю появи 

об’єкта  

Довільна 

свідомо спрямовується і 

регулюється осо-

бистістю 

Мимовільна  
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Пам'ять  

Процеси 

Запам’ятовування 

збереження 

відтворення 

забування 

 рухова, емоційна, образна, 

словесно-логічна 

 

Види 

Короткочасна, 

дловгочасна 

Мимовільна 

довільна 

Смислова 

механічна 

 
 

Пам 'ять — це відображення предметів і явищ дійсності у психіці людини в 

той час, коли вони вже безпосередньо не діють на органи чуття. Вона являє 

собою ряд складних психічних процесів, активне оволодіння якими надає 

людині здатності засвоювати й використовувати потрібну інформацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практична робота «Визначення переважаючого типу памяті» 

 

 

    

 

Властивості уваги 

Перемикання 

уваги. 

Концентрація 

уваги. 

Стійкість 

уваги. 

Розподіл 

уваги. 

Обсяг 

уваги 
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Види пам'яті

за методом запам'ятовування:

 мимовільна— інформація

запам'ятовується без спеціальних прийомів

заучування, під час виконання діяльності

або роботи з інформацією;

 довільна— цілеспрямоване заучування за

допомогою спеціальних прийомів. 

Ефективність запам'ятовування залежить

від прийомів та цілей запам'ятовування;

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
 

Пам’ять
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Продавець повинен добре знати товари, які він продає.  

Але невірно думати, що робота пам'яті продавця зводиться до механічного 

запам'ятовування властивостей товарів, різних психологічних рецептів 

обслуговування, порядку заповнення торгової документації і т. д Тому 

найважливіша професійна характеристика пам'яті продавця — її готовність, 

тобто уміння швидко пригадати те, що потрібно у кожному конкретному 

випадку. 

 

 

Мислення — вища форма відображення мозком навколишнього світу, 

найскладніший психічний процес, суть якого полягає в тому, що він 

відображає: а) загальні і важливі властивості предметів і явищ, в тому числі і 

такі властивості, які не сприймаються безпосередньо; б) важливі ставлення і 

закономірні зв'язки між предметами і явищами. 

 

 

До основи процесу мислення покладено складне аналітико-синтетичну 

діяльність кори великих півкуль: утворення другосигнальних зв'язків, які 

спираються на першосигнальні зв'язки (нервові). 

Мислення тісно пов'язане з чуттєвим пізнанням (відчуття сприйняття) і 

здійснюється в мовній формі, тому мова є засобом мислення. Мисленнєві дії 

— це дії з об'єктами, що відображені в образах, уявленнях та поняттях. Вони 

відбиваються «в думці» за допомогою  мовлення. 

 

 

  
 

     

 Всі перераховані властивості розуму знаходять постійне застосування в 

роботі продавця і лежать в основі таких важливих професійних якостей, як 

кмітливість і винахідливість. 

 

    Мисленнєві операції 

аналіз синтез абстрагування порівняня узагальнення 
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                     Вимоги до змісту мови:  

-простота в ясність викладу (слід уникати довгих і складних 

фраз,  

застосування термінів, не зрозумілих покупцю, і т. д.);  

 

-послідовність і чіткість пояснення; переконливість, тобто 

ваговитість і логічність доводів, що приводяться;  

    

 -націленість, тобто продавець повинен наперед знати, що він хоче 

довести, і відповідно підбирати аргументи. 
 

 
 

Індивідуальні особливості мислення: 

-самостійність мислення (уміння ставити нові завдання і знаходити потрібні 

-рішення самостійно); 

-широта розуму (широкий кругозір, різностороння цікавість); 

-глибина розуму (уміння проникнути до суті складних процесів); 

-гнучкість розуму (свобода думки від впливу минулого досвіду); 

-швидкість розуму (здатність швидко розбиратися в ситуації і прийняти 

правильне рішення); 

-критичність розуму (властивість об'єктивно оцінювати свої й чужі думки). 

 
Мова й мовлення є одним із засобів мислення, розуміння. 

Володіння мовою — один з головних доданків майстерності продавця.  

До мови працівника торгівлі пред'являється ряд вимог, які можна розділити 

на дві групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Форми мислення 

поняття судження висновок 

    Види мислення 

предметно-дійове -

пов'язане із 

практичними діями 

і предметами 

наочно-образне 

спирається на 

сприйняття чи 

уявлення 

Абстрактн

е 

мислення 

поняттями 
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                          Вимоги до форми мови:  

виразна вимова;  

нормальний середній темп {не скоромовка, але і не сповільнено); 

відповідність сили голосу (гучність повинна бути така, щоб 

співбесідник міг в даних умовах без напруги чути продавця, разом 

з тим зайва гучність може бути сприйнята як прояв грубості, а крім 

того, вона підвищує загальний рівень шуму в магазині); 

зміна темпу, сили голосу, паузи під час розповіді, з тим щоб 

уникнути монотонності;  

багатий словарний запас, уміле його використання;  

чистота мови — відсутність зайвих слів («значить», «ну», «так би 

мовити» і т. д.), жаргонних і вульгарних виразів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавець — не лектор, не розповідач, а майстер діалогу, ніколи не забуває 

головного правила мовного спілкування в магазині: «Щоб продати товар, 

треба примусити покупця говорити». 

 

 

 

 

 

2.2.Розпізнавання емоційних станів людини.  

 

Емоції і почуття – це своєрідні стани психіки, що накладають відбиток на 

життя, діяльність, вчинки і поведінку людини. Якщо емоційні 

стани визначають в основному зовнішню сторону поведінки і психічної 

діяльності, то почуття впливають на зміст і внутрішню сутність переживань, 

зумовлених духовними потребами людини. 

 

       Переживання емоційних станів — радості, любові, дружби, симпатії, 

прихильності або болю, суму, страху, ненависті, презирства, огиди тощо — 

завжди мають певний зовнішній або внутрішній прояв. Як тільки виникає 

емоційне збудження — негайно ж реагує організм. Зовні емоції та почуття 

виражають: виразні рухи обличчя (міміка), жестикуляція, пози, інтонації 

мовлення, розширення чи звуження зіниць тощо.   Внутрішні переживання 

бувають астенічними чи стенічними, тобто виявляються в пригніченні або 

збудженні. 
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Зовнішнє, або експресивне, вираження емоцій і почуттів помітне навіть у 

немовлят. 

 
 

 

                        

 
 

 

 
Для обговорення 

 
Як емоції впливають на особистість людини? Пояснити свою  

думку, закінчивши речення і назвавши відповідні емоції:  

• Людина перебуває в умовах дискомфорту, в напруженій ситуації, її не  

розуміють, вона залежить від інших … (виникає тривога, роздратування).  

• Людина обирає професію за покликанням (робота викликатиме позитивні  

емоції, негаразди буде долати легше та впевненіше).  

• Людина перебуває у колективі з несприятливим психологічним кліматом,  

пригнічують її особистість … (виникає злість, гнів, невпевненість).  

• Людині вдячні (відчуває радість, задоволення, гордість).  

 

 

 

                          Психічні стани, пов’язані з емоціями:   

 

• Афект – це сильне, короткочасне емоційне збудження, при якому 

людина  

втрачає здатність контролювати свої думки, дії та вчинки.  

• Настрій – це емоційний стан людини, що на деякий час забарвлює  

певними почуттями діяльність людини й формує життєвий тонус.  

• Невроз – супроводжується патологічними психічними станами  

(страхами, дратівливістю, розладами сну).  

• Ейфорія – підвищений веселий настрій.  

• Апатія – стан емоційної байдужості до себе і до навколишніх.  

• Стрес – це стан сильної і довготривалої психічної напруги, який 

виникає  

за умови емоційного перевантаження нервової системи людини.  

• Депресія – це тривалий, засмучений емоційний стан людини, 

пов’язаний  

з негативними подіями життя (депресія виступає наслідком стресу);  

• Фрустрація – виникає в наслідок безрезультатно докладених зусиль 

до  

поставленої мети, супроводжується агресією, апатією.  

• Пристрасть – глибокі, сильні почуття, що визначають спрямованість  
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Розпізнавання емоційних станів людини. 

Дати характеристику емоційного стану 

 

 

1) 

 
 

 

2) 
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Картка – завдання для узагальнення знань  

Термін 

«стрес» 

запропонований 

______________________________ в  ________ році 

Стрес виникає 

 при 

дії подразників на організм, викликає ___________________та 

__________________ напруження, вони можуть порушувати 

___________________, їх називають ____________- ______________ 

Стрес – це  неспецифічна, але завжди однакова ________________ спрямована на 

________________захисних _____________________, що мають 

забезпечити  ________________ організму до дії _______________ й під-

тримання сталості внутрішнього ___________________________. 

 

Стрес –  

подразники  

викликають  

                                               емоційні реакції 

 _______________                                                   ________________ 

Під час 

стресу  залози 

виділяють 

у кров  

«гормон тривоги», або «гормон страху»- ____________________, він 

звужує судини шкіри; «гормон агресії», або «гормон гніву» - 

_______________________, він розширює судини шкіри. 

Фази стресу Фаза _________________,________________,____________________ 

Фаза тривоги Тривалість ___________, супроводжується мобілізацією резервів 

організму, активується ___________________ нервова _______________, 

що спричиняє до виділення _________________ та __________________ 

наднирковими залозами 

Фаза опори Тривалість ___________________, пов'язана з______________________ й 

_____________________ перебудовами в організмі, що підвищують 

витривалість організму до дії ____________-____________________ 

Фаза виснаження Виникає, якщо _______________занадто сильний і 

__________________________.  Це призводить до _______________ 

резервних можливостей _______________ й руйнуванні механізмів 

адаптації. 

Вплив стресу ________________________й ______________________. Позитивний 

викликає _____________________ загальної стійкості організму, 

розширення його пристосувальних  _____________________ . 

Негативний стрес викликає хвороби, а саме: цукровий діабет, ішемічна 

хвороба серця, атеросклероз, гіпертонія, тощо 

Шляхи  виходу 

із стресу 

 

 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______ 

_______________________________________________________________

______ 

_______________________________________________________________ 
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Запитання для самоконтролю 

1.Охарактеризуйте мислення як психічний пізнавальний процес. 

2.Які ви знаєте мисленнєві операції? 

3.Яку роль відіграє в діяльності продавця швидкість протікання 

мисленнєвих процесів? 

4.Охарактеризуйте пам'ять та її місце в системі психічних процесів. 

5.Чим довільне запам'ятовування відрізняється від мимовільного? 

6.Назвіть способи організації і керування увагою. 

7.Які особливості розвитку уваги  продавця? 

 

 

 

 

ТЕМА 3. Психологія особистості. Темперамент, характер, здібності. 

Основні типи покупців 

План 

     1.  Поняття особистості 

2.Типи вищої нервової системи. 

3.Поняття про темперамент. Типи темпераменту, їх характеристика.  

4.Характер. 

5.Здібності. 

Практична робота 1: визначення темпераменту покупця. 

Поняття про характер. Основні риси характеру. Залежність рис характеру 

від темпераменту людини. Позитивні властивості характеру. Поняття про 

здібності. Структура професійних здібностей. Типи покупців.  

Практична робота 2: обслуговування покупців  за різними віковими 

категоріями  

 

3.1 Поняття особистості 

 

 

Особистість — це індивід із соціально зумовленою системою вищих 

психічних якостей, що визначається залученістю людини до конкретних 

суспільних, культурних, історичних відносин 

 

 
Особистість характеризується якісними та кількісними проявами 

психічних особливостей, які утворюють її індивідуальність. 
Індивідуальність проявляється у здібностях людини, в домінуючих по-

требах, інтересах, схильностях, у рисах характеру, в почутті власної гід-

ності, у світобаченні, системі знань, умінь, навичок, у рівні розвитку ін-

телектуальних, творчих процесів, в індивідуальному стилі діяльності та 

поведінки, в типі темпераменту, в характеристиках емоційної та вольової 

сфер тощо. 
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Презентація «Поняття особистістості» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Кеттел, 1965. ” Особистість –

це те, що дозволяє прогнозувати 

поведінку людини в будь-якій 

заданій ситуації ”

В.М.Бехтєрєв, 1923.  “Особистість є ніщо 

інше, як самодіяльна особа зі своїм 

психічним складом й індивідуальним 

ставленням до навколишнього світу”

Петровський А.В., 1986. “ Особистість – це 

людина як суб’єкт активної діяльності 

перетворює світ, а отже, носій свідомості та 

самосвідомості”

Людина – істота природна,
але біологічне в процесі
історичного розвитку під

впливом соціальних умов
змінилося,набуло своєрідних
специфічно людських 

особливостей
Індивід –

це окремий самостійний 
організм, біологічна істота, 
представник людської 
спільноти, носій 
індивідуально своєрідних 

природних властивостей. 

У понятті «індивід» 
окреслено природне тілесне 
буття людини

Особистість - це 
конкретний індивід з 
індивідуально виявленими 
своєрідними розумовими, 
емоційними, вольовими та 
фізичними 
властивостями. Соціальна 
істота, активний діяч 
суспільного розвитку.

Індивідуальність –
своєрідне, неповторне 
поєднання таких 
психологічних  
особливостей людини 
як темперамент, 
характер тощо.

Запитання

Чи може існувати 
індивід,що не є 

особистістю?

Чи може існувати 
особистість без 

індивіда? 

Структура особистості 2.Можливості (потенції) – це здібності, які 

формуються із задатків і складають 

передумови вмінь та навичок

3.Характер (елементи характеру: інтелектуальний, 

емоційно-вольовий, морально-етичний).

4.Темперамент.

5.Психічні процеси (відчуття, сприймання, пам’ять, 

мислення, уява, тобто пізнавальні), властивості 

(спостережливість, працелюбство, 

дисциплінованість, наполегливість, рішучість тощо), 

стани (тривоги, страху, піднесеного чи пониженого 

настрою тощо).

6.Система саморегуляції (система “Я”) –

самовизначення, самовдосконалення, рефлексія 

(самоаналіз).

Психологічна сутність   складових 

особистості: 
1.Спрямованість – це її стержень і включає в себе 

потреби, мотиви, інтереси, світогляд, 

переконання, ідеали, неусвідомлені потяги

Світогляд – це система поглядів на природу, 

суспільство.

Переконання – це суб'єктивна віра у правильність

вчинку.

Усвідомлені потреби – це мотив, тобто це вже акт

діяльності.

Ідеал – це те, до чого ми прагнемо.

Потяги – неусвідомлені спонуки саморозвитку.

ВАЖЛИВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБИСТОСТІ:

 СТІЙКІСТЬ –
постійність 
психічного складу

 ЄДНІСТЬ – кожна 

риса нерозривно 
пов'язана з іншими

 АКТИВНІСТЬ –
загальний життєвий 
тонус, спрямованість

 МІНЛИВІСТЬ –
пластичність, 
здатність враховувати 
зміни середовища
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3.2 Вчення про темперамент започатковане славнозвісним 

давньогрецьким лікарем і філософом Гіппократом. Він та його 

послідовники (римський лікар Гален та ін.) обстоювали гуморальну 

теорію (від лат. humor — рідина, соки організму — кров, флегма, жовч), 

згідно з якою темперамент спричинює перевага в організмі певної рідини. 

Гіппократ вважав, що життєдіяльність організму визначається 

співвідношенням між кров’ю, жовчю та слизом (лімфа, флегма). На 

основі цього погляду сформувалося вчення про чотири типи 

темпераменту:  

 

сангвінічний (від лат. sanguis — кров, перевага в організмі крові),  

 

флегматичний (від грецьк. phlegma — слизь, перевага в організмі слизу),  

 

холеричний (від грецьк. chole — жовч, перевага в організмі жовчі)  

  

меланхолійний (від грецьк. melas — чорний, похмурий та chole — жовч, 

перевага в організмі чорної жовчі). Сьогодні це вчення цікаве тільки з 

історичного погляду.  

Але описані Гіппократом характерні риси темпераменту досить точно 

визначають особливості окремих типів темпераменту. 

 

Вивчаючи особливості формування умовних рефлексів на собаках, I.П. 

Павлов звернув увагу, що швидкість i мiцнiсть їх формування у різних 

собак вiдрiзнялась. Це дало підставу для розподілу тварин на декілька 

типів залежно від iндивiдуальних властивостей нервової системи. За 

основу поділу вищої нервової дiяльностi на типи він узяв властивості 

нервових процесів збудження та гальмування, силу, врiвноваженiсть 

та рухливість їх протікання. 

 

 

Сила нервових процесів — здатність нервових клітин довго працювати; 

працездатність нервової системи. 

 

 

 

Врiвноваженiсть — збалансованість процесів збудження та гальмування. 

Рухливість — швидкість переходу процесу збудження у гальмування i 

навпаки. 
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Сильний тип 

Слабкий тип 

врівноважений 

неврівноважений 

рухливий 

неврівноважений 

інертний 

інертний 

(хворобливий) 

(нестримний) 

рухливий (живий тип) 

(спокійний тип) 

 

Залежно від динаміки протікання процесів збудження та гальмування 

І.П.Павлов виділив такі типи вищої нервової дiяльностi . 

Тип вищої нервової 

дiяльностi (за 

Павловим) 

Тип 

темпераменту 
Риси особистості 

Сильний, 

врівноважений  

рухливий 

(живий) 

Сильний, 

неврiвноважений 

рухливий 

нестримний 

Сильний, 

врівноважений  

інертний 

спокійний 

Слабкий, 

неврівноважений 

інертний 

хворобливий 

Сангвінік 

 

 

Холерик 

 

 

Флегматик 

 

 

Меланхолік 

 

Відкритий, говіркий, 

доступний, жартівливий, 

лідер, відповідальний 

 

Неспокiйний, агресивний, 

образливий, мінливий, 

імпульсивний, активний 

 

Пасивний, рівний, спокiйний, 

миролюбивий, стриманий, 

обережний, надійний 

 

Тривожний, песимістичний, 

замкнутий, емоційний, тихий, 

чутливий 
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                                Темперамент 

  

 

Холерич ний 

 

сангвінічний 

 

флегматичний 

 

меланхолічний 

Прояв 

емоцій 

Бурхливі 

спалахи, 

різкі зміни 

настрою 

Емоції 

поверхневі, 

короткочасні 

Слабко 

виражені 

Глибокі, 

сильні, «в собі» 

Витримка  Невитриман

ий, 

запальний 

Витриманий, 

зберігає 

рівновагу в 

ситуації 

неочікуваній, 

складній 

Витримає, легко 

стримує себе в 

складній 

ситуації 

Непередбачува

ні дії 

Терпля- 

чисть  

Слабка 

 

 

помірна Велика 

 

Дуже слабка 

Агресив- 

ність  

Агресив- 

ний  

миролюбивий стриманий істеричний 

Стійкість 

настрою 

Нестійкий з 

перевагою 

бадьорого 

Стійкий, 

оптимістични

й 

стійкий Нестійкий, з 

перевагою 

песимізму 

Здатність до 

адаптації 

Добра  

 

 

відмінна повільна важка 

Комуніка-

бельність 

Різкий , 

прямолінійн

ий,конфлікт

ний 

Товариський, 

швидко 

знаходить 

спільну мову 

В міру 

товариський, у 

відносинах 

рівний 

Схильний до 

самотності, 

замкнутості 

Особливості 

мови 

Швидка, 

нерівна 

Швидка, 

чітка, образна 

Спокійна, 

рівномірна, з 

паузами 

Слабка, тиха 

Жести куля 

ція 

Жести різкі, 

з великою 

амплітудою 

 

Жести живі, 

виразні 

Малорухливий, 

жести скупі 

Рухи стримані, 

невиразні 

Стійкість 

інтересів 

нестійкі нестійкі стійкі стійкі 
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сангвiнiками були iсторичнi постаті — Наполеон, Суворов; 

холериками — Пушкін, Петро І; флегматиками Кутузов, Крилов; 

меланхоліками — Гоголь, Чайковський.     

Класики залишили нам опис 4 типів темпераменту: 

сангвiнiки — гоголівський Ноздрьов, Д’артаньян (Дюма); 

флегматики — гоголівський Собакевич, Портос (Дюма); 

холерики — шекспiрiвський Отелло, Арамiс (Дюма) 

 меланхоліки — шекспiрiвський Гамлет, Атос (Дюма). 

 

3.2 Характер  

Кожна особистість має індивідуальну своєрідність свого психічного  

складу, що виявляється у поведінці, ставленні до інших людей і себе. 

Характер  відтворює спосіб життя людини, стиль її діяльності і 

спілкування.  

Життя формує характер людини. У характері, завжди можна побачити  

відображення виховання і самовиховання. Людина з характером може 

чинити опір життєвим обставинам та відтворювати головну життєву 

спрямованість.  

 

 

Характер – це індивідуальна особливість людини, яка виявляється в 

діяльності та поведінці, ставленні до себе, до інших та до суспільних  

цінностей. 

 

 

 

Характер проявляється в поводженні та вчинках, в діяльності та  

спілкуванні і містить у собі те, що надає поводженню людини 

специфічний, характерний для неї відтінок (звідси й назва «характер»). 

Основою характеру є воля. Людина може себе загартувати, може 

виробити  певні корисні звички, поведінкові стереотипи. Без вольових 

зусиль ще ніхто  нічого суттєвого не досягав.  

 

Структура рис характеру виявляється в тому, як людина ставиться: 

 

а) до інших людей, демонструючи уважливість, принциповість, при-

хильність, комунікативність, миролюбність, лагідність, альтруїзм, 

дбайливість, тактовність, коректність або протилежні риси; 
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б) до справ, виявляючи сумлінність, допитливість, ініціативність, рі-

шучість, ретельність, точність, серйозність, ентузіазм, зацікавленість або 

протилежні риси; 

в) до речей, демонструючи при цьому бережливість, економність, 

акуратність, почуття смаку або протилежні риси; 

 

г) до себе, виявляючи розумний егоїзм, впевненість у собі, нормальне 

самолюбство, почуття власної гідності чи протилежні риси. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                           акцентуації характеру 

інтровер

тний тип 

екстраверт

ний тип 

неврасте

нічна 

акцентуа

ція 

синтезов

аний тип 

некерова

ний тип 
демонстра

тивний 

тип, 

подразли

вість, 

підвище

на 

втомлюв

аність 

з 

надмірною 

чутливіс 

тю, 

лякливіс 

тю, со-

ром'язливі

стю, 

вразливіс 

тю; 

замкнені

сть, 

утруднен

ня в 

спілкува

нні 

жага 

спілкування 

та ді-

яльності 

конфлікт

ний, 

категори

чний 

егоцентр

изм, 

потреба 

в 

постійні

й увазі 

до себе, 

співчутті

. 
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КОМПОНЕНТИ ХАРАКТЕРУ 

 

 

 

 

 

 

спрямованість 

виявляється у вибірковому позитивному або негативному 

оцінному ставленні до вчинків і діяльності людей і самої 

себе 

переконання 

знання, ідеї, погляди, що є мотивами поведінки людини, 

стають рисами її характеру й виявляються в 

принциповості, непідкупності та правдивості, 

вимогливості до себе 

розумові риси 

виявляються в розсудливості, спостережливості, 

поміркованості; спостережливість і розсудливість 

сприяють швидкій орієнтації в обставинах 

емоції 

стають підгрунтям таких рис характеру, як гарячковість, 

запальність. Моральні, естетичні, пізнавальні, практичні 

почуття завдяки мірі вираженості в них емоцій можуть 

виявлятись або в екзальтації, або в спокійному, 

поміркованому ставленні до явищ природи, мистецтва, 

вчинків . 

воля 

зумовлює його силу, твердість, воля є стрижневим 

компонентом сформованого характеру. Сильна воля 

робить характер самостійним, стійким, непохитним, 

мужнім, здатним досягати поставленої мети. 

темперамент 

є динамічною формою прояву ставлення до явищ 

навколишньої дійсності; динаміка реакцій особистості 

визначається темпераментом. 

повнота 

це всебічний розвиток основних його структурних 

компонентів — розумових, моральних, емоційно-

вольових. 

цілісність виявляється в єдності слова та діла. 

визначеність 

позначається на принциповості та сумлінності дій 

незалежно від важливості доручення. Твердість і 

незалежність особистості в її прагненнях і переконаннях, 

у боротьбі за досягнення окреслених цілей свідчать про 

визначеність її характеру. 

сила 

виявляється в енергійних діях, завзятті та активності в 

діяльності, боротьбі за доведення справи до кінця, 

незважаючи на жодні перешкоди. 
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Особливості типового характеру 
 

 

Ставлення 

до праці 

виявляється в повазі до праці, працелюбності або ж у 

зневазі до праці та працівників. Важливі риси у ставленні 

до праці — акуратність, сумлінність, дисциплінованість, 

організованість. 

Ставлення 

до інших 

людей 

виникають у міжособистісних контактах і зумовлюються 

суспільними умовами життя, які складаються історично і 

розкриваються в колективі. Рисам характеру властиві 

значна варіативність за змістом і формою їх виявлення, 

залежність від рівня культурного розвитку народу та 

духовного багатства особистості; має оцінний характер, в 

якому інтелектуальне оцінювання залежить від емоційного 

ставлення до рис характеру, що виявляються в суспільних 

контактах; оцінне ставлення до людей виявляється в 

різному змісті рис характеру та різній формі їх прояву. 

Ставлення 

до самого 

себе 

формується за аналогією чи протиставленням; залежить 

від рівня розвитку самосвідомості, здатності оцінювати 

себе. 

 

 

 

Лабораторно-практична робота №1 
 

ТЕМА: Визначення темпераменту. 

МЕТА: Опанування практичними навичками визначення типу темпераменту, 

виявлення особистісних рис. 

Хід роботи: 

1. Визначити тип свого темпераменту вам допоможе „Анкета Айзенка‖. 

Опитувальник складається з 60 запитань. Якщо на запитання ви вiдповiдаєте 

„так, погоджуюсь‖, то ставите «+», якщо „ні‖, то «-». Обирайте ту вiдповiдь, 

яка першою спала вам на думку, довго розмірковувати не слід. 

№ 

з/

п 

Запитання 
Відпові

дь 

1. Чи любиш ти метушню i шум навколо себе?  

2. Часто відчуваєш потребу в друзях, якi могли б тебе підтримати?  

3. Ти завжди швидко знаходиш вiдповiдь, коли тебе про щось просять?  

4. Чи буває так, що ти роздратований чимось?  
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5. Чи часто в тебе змінюється настрій?  

6. Чи тобі легше й приємніше з книжками, ніж iз друзями?  

7. Чи часто тобі заважають рiзнi думки?  

8. Ти завжди робиш так, як тобі радять?  

9. Чи любиш ти висміювати когось?  

10

. 

Ти колись відчував себе нещасливим, хоча для цього не було 

справжньої причини? 

 

11

. 

Ти можеш сказати, що ти — весела людина?  

12

. 

Ти хоч раз порушував правила поведінки в школі?  

13

. 

Ти буваєш чимось роздратований?  

14

. 

Чи подобається тобі все роботи у швидкому темпі (Якщо, навпаки, ти 

схильний до неквапливості, скажи «ні») 

 

15

. 

Ти переживаєш через рiзнi страшні подої якi мало не відбулися, але 

все скінчилося добре? 

 

16

. 

Тобі можна довірити будь-яку таємницю?  

17

. 

Чи можеш ти без зайвого напруження внести пожвавлення у сумну 

компанію? 

 

18

. 

Чи буває так, що в тебе без будь-якої причини швидше б’ється серце?  

19

. 

Чи робиш ти зазвичай перший крок до того, щоб iз кимось 

подружитися? 

 

20

. 

Ти хоч раз казав неправду?  

21

. 

Ти легко засмучуєшся, коли критикують тебе i твою роботу?  

22

. 

Ти часто жартуєш i розповідаєш смiшнi iсторiї своїм друзям?  

23

. 

Ти часто відчуваєш себе втомленим?  

24

. 

Ти завжди робиш спочатку уроки, а потім усе інше?  

25

. 

Ти зазвичай веселий i всім задоволений?  
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26

. 

Чи вразливий ти?  

27

. 

Ти дуже любиш спілкуватися?  

28

. 

Чи завжди ти виконуєш прохання рідних про допомогу у 

господарстві? 

 

29

. 

У тебе бувають запаморочення?  

30

. 

Чи буває так, що твої дії та вчинки ставлять інших людей у незручне 

становище? 

 

31

. 

Ти часто відчуваєш, що тобі все набридло?  

32

. 

Чи любиш ти хвалитися?  

33

. 

Ти переважно сидиш i мовчиш, коли потрапляєш у товариство 

незнайомих людей? 

 

34

. 

Чи хвилюєшся ти iнодi так, що не можеш усидіти на мiсцi?  

35

. 

Ти звичайно швидко приймаєш рішення?  

36

. 

Ти ніколи не шумиш у класі, навіть коли немає вчителя?  

37

. 

Тобі часто сняться страшні сни?  

38

. 

Можеш ти дати волю своїм почуттям i від душі повеселитися в колі 

друзів? 

 

39

. 

Тебе легко засмутити?  

40

. 

Чи бувало так, що ти погано говорив про когось?  

41

. 

Ти говориш i дієш швидко, особливо не замислюючись?  

42

. 

Якщо потрапляєш у скрутне становище, ти довго потім переживаєш?  

43

. 

Тобі дуже подобаються веселi витівки?  

44

. 

Ти завжди їси те, що тобі подають?  
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45

. 

Тобі важко вiдповiсти «ні», коли тебе про щось прохають?  

46

. 

Ти любиш часто ходити в гості?  

47

. 

Чи бувають такі моменти, коли тобі не хочеться жити?  

48

. 

Чи був ти коли-небудь грубий iз батьками?  

49

. 

Чи вважають тебе друзі веселою i жвавою людиною?  

50

. 

Ти часто вiдволiкаєшся, коли готуєш уроки?  

51

. 

Ти частіше сидиш i спостерігаєш, ніж береш активну участь?  

52

. 

Тобі часто буває тяжко від різних думок?  

53

. 

Чи буваєш ти абсолютно впевнений, що зможеш упоратися з будь-

якою справою, яку маєш виконати? 

 

54

. 

Чи буває, що ти відчуваєш себе самотнім?  

55

. 

Ти соромишся заговорити першим iз незнайомою людиною?  

56

. 

Ти часто «берешся за голову», коли пізно будь-що змінити?  

57

. 

Коли хтось із учнів кричить на тебе, ти так само кричиш у вiдповiдь?  

58

. 

Чи буває так, що ти відчуваєш себе веселим або сумним без будь-якої 

причини? 

 

59

. 

Ти вважаєш, що важко отримати справжнє задоволення від 

пожвавленої компанії? 

 

60

. 

Тобі часто доводиться непокоїтися через те, що ти щось зробив не 

подумавши? 

 

 

           Обробка результатів. 

Перший етап. Слід пояснити учням, що обробка результатів проводиться 

у три етапи. На першому етапі потрібно виконати такі дії: при збігу знаків 

вiдповiдей перед номером запитання поставити значок «v» (який ще 

називають «галочка»). Можна пояснити ще й так: «Якщо на 8-ме запитання 
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дана вiдповiдь iз знаком «+», то перед номером 8 поставте значок «v», а якщо 

вiдповiдь «-», то ніякий значок не ставиться. 

Називаються вiдповiдi 8+, 16+, 24+, 28+, 36+, 44+, 4-, 12-, 20-, 32-, 40-, 49-

. 

Порахуйте кiлькiсть «v» (галочок) i запишіть: v =... 

Це показник «шкали неправди». Критична сума збiгiв (4-5) свідчить про 

демонстративність у поведiнцi учня (слід зауважити, що цей показник може 

виражати i свiдомiсть учня, тому при оголошенні результатів необхідно 

зважити на цю обставину, тим паче, що як класний керівник ви знаєте, де була 

демонстративність, а де щирість). 

Другий етап. Визначення екстрата iнтровертiв слід виконувати таким 

чином: при збігу знаків закреслити номер вiдповiдi знаком Х. Можна 

пояснити ще й так: «Якщо на 1 запитання поставлено знак «+», то номер 

запитання закресліть знаком Х, а якщо «-», то залишіть незакресленим». 

Називають вiдповiдi: 1+, 3+, 9+, 11+, 14+, 17+, 19+, 22+, 25+, 27+, 30+, 

35+, 38+, 41+, 43+, 46+, 53+, 57+; 6-, 33-, 51-, 55-, 59-. 

Тепер порахуйте, скільки у вас закреслених вiдповiдей, i запишіть: Х =... 

Третій етап. Визначення рівня емоційної стабiльностi слід виконувати 

таким чином: якщо вiдповiдь позитивна, тобто стоїть «+», треба обвести 

номер запитання кружечком — О. 

2+, 5+-, 7+, 10+, 13+, 18+, 21+, 23+, 26+, 29+, 31+, 34+, 37+, 39+, 42+, 45+, 

47+, 50+, 52+, 54+, 56+, 58+, 60+. 

Так само порахуйте, скільки обведено номерів запитань, i запишiтъ: О =... 

Оцінка результатів. 

Вираженiсть досліджуваних характеристик оцінюється за графіком 

(додаток №1): по горизонталі проведемо вісь Х i поставимо точку, яка 

вiдповiдає цифрі порахованих Х. Якщо Х більше 12, то це тип екстраверта. 

Екстраверт любить спілкуватися, веселитися, має багато друзів, легковажно 

ставиться до навчання. Він прагне до збудження, ризикує, діє під впливом 

моменту, є імпульсивним. Екстраверт любить рiзнi жарти, балакучий, 

безтурботний, доброзичливо веселий, оптимістичний, має тенденцію до 

агресії, запальний. Його емоції i почуття строго не контрольовані, тому на 

екстраверта не завжди можна покластися. 

Якщо показник менше 12, то це — інтроверт, спокійний, сором’язливий. 

Він надає перевагу книжці перед спілкуванням з людьми. Стриманий, 

віддалений від інших, окрім близьких людей. Планує свої дії заздалегідь, не 

має довіри до раптових потягів. Серйозно ставиться до прийняття рішень, 

любить у всьому порядок, контролює свої почуття, рідко робить агресивні 

вчинки. На інтроверта можна покластися, він цінує етичні норми, хоча за 

характером дещо песимістичний. 
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Інтроверт Екстраверт 

Меланхолік Холерик 

Сангвінік Флегматик 

По вертикалі проведемо вісь, на якій відкладемо О. Фактор нейротизму 

свідчить про емоцiйно-психологiчну стiйкiсть (нестiйкiсть), стабiльнiстъ 

(нестабiльнiсть) i розглядається у зв’язку з вродженою лабiльнiстю 

вегетативної нервової системи. Фактор нейротизму являє собою параметр, 

вiдповiдно до якого усіх iндивiдiв можна розташувати в ряд, на одному 

полюсі якого знаходиться тип особистості, що характеризується 

надзвичайною стiйкiстю, зрiлiстю, чудовою адаптованістю, на другому 

полюсі — надзвичайно знервований, нестійкий, погано адаптований тип. 

За графіком учні визначають свій тип темпераменту. 

 

Зробіть висновки 

Темперамент —  

Розрізняють 4 типи темпераменту —  

В основі класифiкацiї темпераменту знаходяться властивості нервових 

процесів: 

1 –  

2 –  

3 –  

Мої нервові процеси характеризуються —  



                                                                                       37 

У мене переважає ____________________ тип темпераменту 

 

                                     Попрацюйте з інформацією 

 

ФАКТ 1. 

З урахуванням специфіки кожної особистості при формуванні малих 

груп у колективі можна дотримуватися такого принципу 

комплиментарностi (кому й з ким легше працювати). 

Сангвiнiк     Меланхолік 

Меланхолік    Флегматик 

Сангвiнiк     Холерик 

 

ФАКТ 2. 

Виконавши психодіагностику людини (клієнта) за тестом Айзенка, 

психолог зможе не тільки надати допомогу в конкретному конфлiктi, але 

й дати пораду щодо подальшої поведінки iндивiда в конфліктних 

ситуаціях, запропонувати ефективний спосіб вирішення внутрішнього 

конфлікту залежно від типу темпераменту. 

ФАКТ 3. 

Необхідно відзначити, що з віком виховання та посилений 

самоконтроль особистості згладжують негативні прояви темпераменту, 

потрібно тільки бажання й активність самої людини. 

ФАКТ 4. 

Досліджуючи спiввiдношення темпераментів партнерів у різних 

парах, психологи виявили, що в абсолютній бiльшостi благополучні 

сiмейнi пари вiдрiзнялися протилежними темпераментами, тобто 

стосунки, обумовлені як „любов‖, частіше виникають у протилежних 

темпераментів, а в дружніх парах переважали пари з однаковим 

темпераментом. З’ясувалося, що найбільш „універсальними‖ партнерами 

є флегматики, тому що їх влаштовує будь-який темперамент, крім 

власного. 3-5 років спільного життя часто виявляються достатніми для 

„пом’якшення‖ характеристик темпераменту одного iз подружжя 

(звичайно чоловіка). 

Гіпотеза компліментарності Р. Вінча про подружню сумiснiсть пар: 

Збудливий холерик    спокійний флегматик 

Сумний меланхолік   життєрадісний сангвiнiк 
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ЛАБОРАТОРНО –ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

 

 

 

Тема: Обслуговування покупців за різними  категоріями 

Мета: навчити учнів обслуговуванню покупців відповідно до віку, статі 

та           інших індивідуальних особливостей: 

            розвивати професійні навички. 

 

 

Оцінюємо поведінку 

Експансивний клієнт (агресор) виглядає впевнено, поза - "хазяїна", 

жести - вільні або домінуючі. Поводиться напористо, категорично, 

схильний до конфліктів, заперечує думку продавця. Каже мало, але по 

суті.  

Цінності: його особистість, авторитет, вплив, думки, амбіції.  

Мотивація: факти, влада, статус. "Вибиває" додаткові знижки, особливі 

умови незалежно від свого матеріального становища. 

 

Дії продавця. 

 Поважати покупця, але не втрачати почуття власної гідності. Поважати 

право покупця на повну інформацію. Не сперечатися з думкою клієнта з 

приводу покупки. Залишатися в контакті зі споживачем, але не 

об'єднуватися з ним. Не допускати в особисту зону. Надавати послуги. 

Якщо клієнт вважає, що знає товар краще продавця, не можна йому 

суперечити. Формувати презентацію коротко, лаконічно і по суті. 

Розповідати про переваги товару або послуги без яскравого емоційного 

забарвлення. Дозволяти йому відчувати себе босом. Не йти на зайві 

знижки. Висловити подяку за покупку. 

 

Сумісний клієнт (демонстратор) дуже любить увагу, намагається 

встановити зоровий контакт, наблизитися до продавця. Перебиває, 

переходить на "ти", задає особисті питання. Вдячний слухач, охоче 

поглинає інформацію. Отримує задоволення від процесу здійснення 

покупки. Поза вільна, рухлива, широкі жести. Мотивація: спілкування, 

увага. 

Дії продавця. 

 Перебувати на близькій дистанції, надовго не відходити, підтримувати 

зоровий контакт, бути емоційним. Спілкуватися відкрито, у форматі 

дружнього діалогу, не суперечити і не чинити тиск, не висловлюватися 

про товар категорично. Здійснювати активну презентацію товару. Не 

перебивати, намагатися м'яко направити розмову в русло консультації 

про товар. Прийняти або бути трохи експансивним, при цьому допомогти 

завершити операцію. При покупці одягу, взуття, гаджетів демонстраторів 
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слід перш за все запропонувати приміряти покупку, зробити компліменти 

з приводу вибору. Не кидати клієнта відразу після завершення покупки. 

 

Автономний клієнт (експерт) зовні стриманий, спокійний, тримає 

дистанцію між собою і продавцем. Негайно переходить до суті питання, 

ясно говорить про те, що йому потрібно, рухи стримані. Розмовляє мало, 

логічно, монотонно, неемоційно. Не шукає зорового контакту. Відповіді 

на питання дає із затримкою, часто відповідає "ні, дякую " або зовсім не 

відповідає. Рідко приймає рішення про купівлю відразу. Збирає всю 

інформацію про продукт.  

 

Мотивація: безпека, стабільність, довіра. 

Дії продавця.  

Не порушувати дистанцію, не нав'язувати зоровий контакт, терпіти 

ігнорування клієнта. Не тиснути, але і не кидати клієнта, надавати м'яку 

підтримку. Бути готовим аргументовано і лаконічно дати максимально 

повну інформацію про товар. З експертом продавець повинен говорити 

спокійно і впевнено, зайва експресія викличе недовіру. Питати дозволу на 

всі послуги продавця, особливо на стадії завершення угоди. 

 

 

Пасивний покупець поводиться невпевнено , сутулиться , руки 

притиснуті до корпусу , голова втягнута в плечі , багато дрібних рухів , 

захисні жести. Мова емоційна , доброзичлива , плутана . Часто сам не 

знає, що йому треба. Дає запит без конкретних критеріїв. Уникає 

активного контакту та діалогу. Мотивація: комфорт, прихильність, 

довіра. 

 

Дії продавця. 

 Викликати довіру, задавати питання для виявлення потреб клієнта. 

Наводити приклади з особистого досвіду, говорити про стабільність 

компанії, надійності брендів. Постійно запитувати, чи підходить 

запропонований варіант. 

 

У бутиках серед покупців поширені типи агресора і демонстратора (60-70 

% клієнтів ), в дешевих магазинах частіше зустрічаються експерти та 

пасивні клієнти. 

 

 

Темперамент в продажах 

На думку експертів тренінгового центру WellEvent, крім моделей 

поведінки, на процес здійснення продажів впливає темперамент покупця. 

Сангвінік - м'який тип покупця, він може легко сказати "так", але не 

довести операцію до завершення. Слід придивитися, на які пункти 

пропозиції він відреагував нейтрально або відсторонено. Наприклад, він 
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хоче купити сорочку, але продавець зможе продати йому і краватку, якщо 

доведе, що він потрібен. 

 

З меланхоліками потрібно говорити дуже м'яко і спокійно, 

випромінювати максимум надійності. Варто згадати про рекомендації 

інших покупців. Меланхоліка до покупки може схилити порада продавця, 

якщо той зарекомендував себе як експерт. Так, продавець може сказати, 

що сам другий рік носить взуття цієї фірми і задоволений її якістю. 

 

Холерику бажано починати пропозицію з чіткого викладу її суті. Мова 

продавця повинна звучати впевнено і переконливо, з акцентом на 

результат, вигоду і переваги. Холерики небайдужі до ексклюзивності 

пропозиції. Їм можна запропонувати купити новинку, яка тільки з'явилася 

у продажі, або дизайнерську модель. 

 

Флегматики люблять деталі. З ними потрібно спілкуватися як з 

експертами: озвучувати тільки факти, давати деталізовану інформацію. 

Вони можуть не зреагувати на новинку, перевага буде на боці 

перевірених продуктів і пропозицій. Їм варто дати почитати інструкцію, 

показати знаки якості. 

Саме тому продавцю необхідно бути уважним, гнучким, вміти змінювати 

свою поведінку залежно від ситуації і будувати взаємини з кожним типом 

покупців правильно. 

 

 

 

3.4 Здібності 

 

 

     Здібності — це такі психологічні особливості людини від яких за- 

лежить успішність отримання знань, умінь, навичок 

 

 

Суттєво важливий фактор розвитку здібностей — стійкі спеціаль- ні 

інтереси. Спеціальні інтереси — це інтереси до змісту певної галузі 

людської діяльності, які переростають у схильність до професійної ді- 

яльності. Спеціальний інтерес, що формує певний схильність, стимулює 

дійове оволодіння прийомами та способми діяльності. 

Практично діагностувати вияви тих чи інших здібностей можна лише при 

наявності таких показників: 1) швидке оволодіння діяльністю; 

2) якісний рівень досягнень; 3) міцність дійової і стійкої схильності лю- 

дини до занять цією діяльністю. 
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 СПАДКОВІСТЬ                                                                    ДОСВІД 

                                          ІНДИВІДУАЛЬНІ 

                                   АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ 

                                          ОСОБЛИВОСТІ 

 

НАВЧАННЯ                        ЗДІБНОСТІ                               ВОЛЯ 

ВИХОВАННЯ 

 

                                  до логічного                                      артистичні 

                            мислення                                           спортивні 

                            математичні                                      музичні 

                            лінгвістичні                                       просторово- 

                                                                                           візуальні 

 

                               РОЗУМОВІ                                      ХУДОЖНІ 

 

                                                          

- Я 

  

                                                  ЗАГАЛЬНІ 

 

       

 

  Вони можуть проявитися і в дуже ранньому віці, і в зрілому,вони 

можуть бути специфічними і різнобічними. Впевнитися в цьому 

можна,досліджуючи біографії відомих людей, видатних діячів науки, 

літератури, мистецтва.   (Шевченко Т.Г.,А.Ейнштейн, Ломоносов М.В., 

Мендєлєєв Д.І., М.А.Римський-Корсаков ). 

 Згадуючи про цих видатних людей, ми називаємо їх здібними, 

талановитими, геніальними. Давайте визначимось відносно цих понять. 

Встановіть логічні зв’язки між поняттями, побудувавши логічний 

ланцюжок. 
 

 

 

 

ЗАДАТКИ               ЗДІБНОСТІ                      ОБДАРОВАНІСТЬ                            

                    ТАЛАНТ              ГЕНІАЛЬНІСТЬ 

 

 

 

 

Т 

В 

О 

Р 

Ч 

І 

 

С 
П 
Е 
Ц 
И 
Ф 
І 
Ч 
Н 
І 



                                                                                       42 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Як ви розумієте термін «психодинамічні особливості»?  

2. Що таке темперамент? Як він проявляється?  

3. Проаналізуйте особливості сильного та слабкого типу нервової 

системи.  

4. Назвіть чотири типи темпераменту та дайте їм загальну 

характеристику.  

5. Проаналізуйте чотири типи вищої нервової діяльності за Павловим.  

6. Накресліть «коло Айзенка» та поясніть розміщення на ньому 

чотирьох типів  

темпераменту.  

7. Яке співвідношення між характером та темпераментом?  

8.Які риси характеру ви хотіли б розвивати, а від яких – поступово  

звільнитися?  

9. Проаналізуйте структуру характеру особистості.  

10. Що таке здібності?  

11. На які групи поділяються здібності?  

12. Який зв'язок між здібностями та вольовими якостями людини?  

 

 

 

ТЕМА 4. Особистість у діяльності і спілкуванні 

                               План.  

1.Поняття про діяльність. Види, структура діяльності та досвіду.  

2.Психічні стани в процесі роботи.  

3.Поняття про спілкування.  

4.Особливості спілкування в торгівлі. Труднощі і проблеми 

спілкування.  

 

1.1 Поняття про діяльність  

 

Людська діяльність має соціальний характер. Вона не лише забезпечує 

пристосування людини до умов життя, а й активізує її відповідно до 

своїх потреб, що виникли й розвинулися історично.  

Діяльність людини відбувається свідомо й цілеспрямовано. 

Особистість як суб'єкт діяльності взаємодіє зі середовищем, ставить 

перед собою певну мету, мотивує її, добирає засоби для її здійснення 

тощо. У процесі діяльності особистість виявляє фізичну й розумову 

активність, планує й реалізуєсвої задуми,досягаючи поставленої мети 

 

 

Розвиток суспільства - результат діяльності людей. У процесі 

діяльності відбувається формування і самореалізація особистості. 
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Діяльність людини

 

 

Презентація «Діяльність» 
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Види, структура діяльності та досвіду.    

                                                                                             
 

 

Діяльність - це активність людини, що має усвідомлюваний характер і 

спрямована на досягнення поставленої мети, що визначається потребою 

В житті людини діяльність відіграє вагому роль, виконуючи ряд вагомих 

позитивних функцій. 

 

 

4.2 Психічні стани — це психологічна характеристика особистості, що 

відображає ЇЇ порівняно тривалі душевні переживання, що впливають на 

життєдіяльність людини (наприклад, настрій, депресія, стрес тощо.) Всі 

стани людини у трудовій діяльності можна класифікувати за ознакою: 

Засіб задоволення 

потреб 

Засіб розвитку 

інтелекту і 

здібностей 

Фактор психічного 

розвитку і формування 

особисьості 

знаряддя перетворення 

дійсності та прогресу 

суспільства 

Механізм пошуку 

ідентичності та втілення 

самореалізації 

Механізм творчості 
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* інтелектуальне та емоційне навантаження; 

* тривалість зосередженого спостереження; 

* кількість об'єктів одночасного спостереження, що є виробничо-

важливими; 

* кількість сигналів на годину; 

* темп; 

* нас активних дій; 

* необхідність самостійного пошуку пошкоджень; 

* монотонність праці; 

* напруження зору; 

* точність виконання роботи; 

* режим праці та відпочинку. 
 

протяжності; за провідним компонентом або домінуванням однієї зі 

сторін психіки; за рівнем напруження, за загальним тонусом. 

Психічний стан — це «найглибинніший» момент психічного. Це 

не просто сполучна ланка між психічним процесом і психічною 

властивістю особистості. Під психічним станом розуміється не стан 

організму, а «стан душі», різноманітні її відгуки на свої власні відчуття та 

уявлення.  

Психічні стани можуть бути класифіковані як вияви психічних процесів: 

 

 

 

У психічних станах відбувається поєднання, злиття характеристик 

психічних процесів і властивостей особистості. Аналіз психічного стану 

дає змогу прогнозувати поведінку особистості, її розвиток та са-

мозростання. 

На сьогодні складено спеціальні таблиці класифікації праці  продавця за 

ступенем нервово-емоційного напруження, в основу яких покладено такі 

показники: 

Емоційні  

вольові 

пізнавальні 

настрої, афекти, 

тривога 

рішучість, 

розгубленість 

зосередженість, 

замисленість 
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Ступінь працездатності визначається також типом нервової системи. 

Сильний тип має найбільшу працездатність, слабкий — незначну. Пра-

цездатність залежить від таких факторів, як •вік, •здоров'я людини, •стать, 

•навички у роботі, •санітарно-гігієнічні умови тощо. Певною мірою на неї 

впливають і мотивація, і моральні та матеріальні стимули. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До напруження призводять такі чинники: 

— фізіологічний дискомфорт, тобто невідповідність умов нормативним 

вимогам; 

— біологічний страх; 

— дефіцит часу на обслуговування; 

— підвищена складність завдання; 

— підвищена значимість помилкових дій; 

— наявність перешкод; 

— дефіцит інформації для прийняття рішень; 

— перенавантаження інформацією; 

— недостатня кількість інформації (сенсорна депрівація); 

— конфліктні умови, тобто такі умови, коли виконання однієї із них 

вимагає здійснення дій, протилежних виконанню іншої умови. 

 

      

4.3 Спілкування – це зв’язок між людьми, під час якого виникає 

психічний контакт, який проявляється в обміні інформацією, 

взаємовпливі, співчутті, взаєморозумінні. 

 

Комунікація — смисловий та індивідуально-змістовий аспект 

соціальної взаємодії; обмін інформацією у різноманітних процесах 

соціальної взаємодії. 

Комунікація буває вербальною (словесною) і невербальною, тобто 

безсловесною.  

 

Ділове спілкування – це спілкування з якоїсь справи (діла).  
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Ділове спілкування – це усний контакт між співрозмовниками, які 

мають необхідні для цього повноваження і ставлять перед собою 

завдання розв’язати конкретні проблеми. 

 

Функції ділового спілкування у процесі управлінської діяльності - 

комунікативна (обмін інформацією), інтерактивна (обмін діями), 

перцептивна (взаємосприйняття і встановлення взаєморозуміння між 

партнерами по спілкуванню) 

Структура спілкування 

 

 

 

Структура спілкування – порядок стійких зв’язків між його 

елементами, котрі забезпечують цілісність цього феномену, тотожність 

самому собі у процесі зовнішніх і внутрішніх змін. 

 

 

Складові Зміст 

Перцептивна Передбачає сприймання людьми один одного. 

У процесі спілкування в індивіда формується 

уявлення про партнера, його здібності, 

характер, світогляд, знання, уміння тощо. 

Комунікативна Передбачає використання засобів спілкування, 

які підрозділяються на вербальні та 

невербальні. 

Охоплює обмін інформацією, а також те, як 

інформація формується, уточнюється, 

розвивається. 

 

Інтерактивна Передбачає обмін не лише інформацією, а й 

різними діями, за допомогою яких 

здійснюється взаємне стимулювання, контроль 

та взаємодопомога у розв’язанні спільного 

завдання. Взаємодія в цьому контексті є 

аспектом спілкування, що виявляється в 

організації взаємних дій, спрямованих на 

реалізацію спільної діяльності, досягнення 

спільної мети. 
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ВИДИВИДИ ІІ ТИПИТИПИ

СПІЛКУВАННЯСПІЛКУВАННЯ

ТИПИТИПИ СПІЛКУВАННЯСПІЛКУВАННЯ::

• етикетний тип спілкування -
формальний, неглибокий рівень в
основному ролевої взаємодії, 
наприклад: покупці, пасажири, 
глядачі, болільники тощо;

• діловий тип - спілкування
відбувається з приводу виконання

тих чи інших соціальних функцій, 
які сформували групу, наприклад: 
співробітники, члени навчального, 
студентського, армійського
колективу тощо.

    Поняття про спілкування. Презентація 
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Загальні принципи ефективного спілкування 

Характеристики ділового спілкування: 

- співрозмовники є особистостями значущими один для одного; 

- вони взаємодіють з приводу конкретної справи; 

- основним завданням ділового спілкування є продуктивна 

співпраця. 

 

 

Правила ефективного спілкування: 

 

1 - розмовляйте на мові партнера. Мова повідомлення повинна бути 

зрозуміла усім суб’єктам  спілкування. 

2 -  підкреслюйте значущість партнера, виявляйте повагу до нього.  

3 -: підкреслюйте спільність. Ефективний вид цієї техніки 

спілкування – підкреслювання професійної спільності. Протилежна 

поведінка, неефективна – це підкреслювання відмінностей, коли акцент 

ставиться на розбіжностях. 

4 - виявляйте інтерес до проблем партнера. 

 

4.4 Загальні принципи ефективного спілкування в торгівлі: 

 

Принципи ефективного спілкування закладенні у Кодексі ділового 

спілкування:  

1) принцип кооперативності – «твій вклад повинен бути таким, якого 

потребує спільно прийнятий напрям розмови»; 

2) принцип достатності інформації – «говори не більше і не менше, 

ніж необхідно у даний момент»; 

3) принцип якості інформації – «не бреши»; 

4) принцип доцільності – «не відхиляйся від теми, зумій знайти 

рішення»; 

5) «висловлюй думки ясно й переконливо для співрозмовника»; 

6) «умій слухати і зрозуміти необхідну думку»; 

7) «умій враховувати індивідуальні особливості співрозмовника 

заради інтересів діла». 

     Спілкування грамотного і культурного продавця з покупцями 

сприятливо впливає на процес торгівлі. Правильна мова продавця, його 

ввічливе поводження змушують покупця з повагою ставитися до людини, 

котра його обслуговує. 

   Продавцю необхідно навчитися не тільки правильно говорити, а й 

вільно вести бесіду, чітко відповідати на запитання, якщо потрібно, 

своєчасно переривати бесіду, виявляти зацікавленість до співрозмовника і 

в жодному разі не принижувати його, не ображати. 

 

 Вплив урахування провідної системи сприйняття інформації 

співрозмовника на ефективність спілкування 
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1. Приклад неефективного спілкування 

Покупець: Відчуваю, що мені вже слід змінити авто. 

Продавець: Я розумію, що ви маєте на увазі.  

Покупець: Мені потрібна надійна машина. 

Продавець: Подивіться ось цю машину. Я просто бачу вас у ній. 

Покупець: Можна я сяду та випробую її – як вона у керуванні? 

Продавець: Так, звісно. Уявляю, як дивитимуться на вас ваші друзі, 

коли ви з’явитесь перед ними у цій машині. 

Покупець: Я поки що не можу прийняти рішення. Треба іще походити 

і подумати. 

Продавець: Звісно. Сподіваюсь побачити вас знову. 

Покупець: Я звернусь до вас, коли буду готовий зробити рішучий 

крок. 

Продавець (візуал) не враховує провідну систему сприйняття 

інформації співрозмовника – покупця (кінестетик).  

Вони ніби розмовляють на різних мовах.  

Результат спілкування – не домовились.  

Вплив урахування провідної системи прийняття інформації 

співрозмовника на ефективність спілкування 

2. Приклад ефективного спілкування 

Покупець: Відчуваю, що мені вже слід змінити авто. 

Продавець: (звернув увагу на слово «відчуваю»): Дуже добре, що ви 

прийшли саме до нас. Мені здається, ми зможемо вибрати 

щось для вас підходяще. Яку машину ви б хотіли 

придбати? 
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Покупець: Таку, щоб швидко бігала, але давала відчуття надійності. 

Продавець: Ось, сідайте, будь ласка, в цю машину та подивіться, як ви 

будете себе у ній відчувати. 

Покупець: Дуже добре себе відчуваю. 

Продавець: Вам ще більше сподобається їздити на ній. 

Покупець: Давайте подивимось, як вона їздить. 

Продавець (візуал) врахував провідну систему сприйняття інформації 

співрозмовника – покупця (кінестетик) і перейшов на зрозумілу для нього 

мову, використовуючи типові для кінестетика слова. 

Результат – обидва знайшли спільну мову, порозумілися, залишились 

задоволені спілкуванням. 

 

Бар’єри спілкування (за Томасом Гордоном) 

 

1. Наказ, вказівка, 

команда 

Повторіть ще раз! 

Говоріть повільніше! 

Не говорить зі мною таким чином! 

2. Попередження, 

загроза, обіцянка 

Ще раз повториться – і з Вами все скінчено. 

Заспокойтесь, і я Вас вислухаю. 

Ви пожалкуєте, якщо зробите це. 

3. Повчання, 

вказівка на 

доцільність 

Вам слід піти першим. 

Це неправильно. 

Вам не слід так чинити. 

4. Порада, 

рекомендація або 

рішення 

Чому б Вам не сказати так? 

Я запропонував би Вам оскаржити це! 

Спробуйте вчинити так. 

5. Нотація, логічна 

аргументація 

Подивіться на це інакше. 

Вам це доручено – значить це Ваша проблема! 

У Вашому віці я й такого не мав. 

6. Осудження, 

критика, незгода, 

обвинувачення 

Те, що Ви зробили, дурниця. 

Тепер Ви на вірному шляху. 

Я більше не можу сперечатись з Вами. 

Я ж попереджав Вас, що це станеться. 

7. Похвала, згода Я вважаю, що Ви праві. 

Це було чудово. 

Ми пишаємося Вами. 
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8. Лайка, 

необґрунтовані 

узагальнення, 

приниження. 

Ну, добре, пан Всезнайка! 

Усі жінки однакові. 

9. Інтерпретація, 

аналіз, діагностика 

Ви дійсно в це не вірите, чи не так? 

Ви говорите це, щоб тільки засмутити мене. 

Тепер мені зрозуміло, чому Ви це зробили. 

10. Співчуття, 

заспокоювання, 

підтримка 

Іншим разом Ви будете відчувати себе краще. 

Я теж відчув таке. 

Усі роблять помилки. 

Ми всі підтримуємо Вас. 

11. З’ясування, 

допит 

Хто Вас напоумив? 

Що ж Ви зробите наступного разу? 

 

12. Відведення від 

проблеми, 

відволікання уваги, 

жарт 

Чому б Вам не викинути це з голови? 

Давайте поговоримо про щось інше. 

А що якщо кожний раз, коли що-небудь не 

виходить, кидати займатися цим? 

 

Правила візуального контакту 

Міміка — вирази обличчя, спричинені рухами його м'язів, які виражають 

здивування й байдужість, страх і радість, задоволення й незадоволення, 

гнів і спокій, порозуміння і його відсутність тощо і є міжнародним 

засобом спілкування. 

Вираз обличчя – головний показник почуттів. Зазвичай емоції 

асоціюються з мімікою наступним чином: 

 

Емоції Міміка 

подив підняті брови, широко відкриті очі, опущені униз кутики 

губ, відкритий рот 

 

страх піднесені й зведені над переніссям брови, широко відкриті 

очі, кутики губ опущені, губи розтягнуті в боки, рот може 

бути відкритим 

 

гнів брови опущені униз, морщини на лобі вигнуті, очі 

прищурені, губи зімкнуті, зуби стиснуті 

 

огида брови опущені, ніс зморщений, нижня губа випнута або 

підведена й зімкнута з верхньою губою 

 

сум брови зведені, очі потухлі, кутики губ трохи опущені 

 

щастя очі спокійні, кутики губ підведені й відведені назад 
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Обличчя людини асиметричне – ліва і права сторони обличчя 

можуть відображати емоції по-різному. Позитивні емоції відображаються 

більш або менш рівномірно, негативні – більш виразно виражені на 

лівому боці. 

 

 

 

Тестові завдання 

 

1. Спілкування – це… 

а) предмет ділової зустрічі; 

б) зв’язок між людьми, під час якого виникає психічний контакт, 

який проявляється в обміні інформацією, взаємовпливі, співчутті, 

взаєморозумінні; 

в) культура життя і співпраці з людьми, це така організація людських 

колективів, за якої кожен здатен творчо, максимально самовіддано 

виконувати посильну справу. 

2. Структура спілкування включає в себе: 

а) перцептивну, комунікативну, інтерактивну сторони; 

б) бесіди, наради, переговори, збори; 

в) підготовчий, виконавчий, підсумковий етапи; 

г) зір, слух, мову, запах, присмак, доторкання. 

3. Специфічною особливістю ділового спілкування є… 

а) самостійність; 

б) регулятивність; 

в) регламентованість; 

г) проблемність. 

4. В спілкуванні виділяють наступні рівні: 

а) верхній, середній, нижній; 

б) адміністративний, підпорядкований, доцільний; 

в) дошкільний, шкільний, дорослий; 

г) соціально-рольовий, діловий, інтимно-особистісний. 

5. Бар’єри спілкування: 

а) семантичні, невербальні, невміння слухати; 

б) мислення, сприйняття, відчуття; 

в) міміка, жести, відстані; 

г) говоріння, слухання, мовчання. 

6. Який із способів комунікації є найбільш розповсюдженим серед 

людей: 

а) усна мова; 

б) письмові повідомлення; 

в) жести і міміка? 
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Запитання для перевірки 

1. У чому суть емоцій і почуттів? 
2. Поясніть виразні рухи як зовнішню форму існування емоцій. 
3. Розкрийте загальні властивості емоцій і почуттів. 
4.   Назвіть принципи єфективного спілкування 

5.   Види та структура діяльності 

 

 

 

ТЕМА 5. Конфліктні відносини. Способи запобігання і перетворення 

конфлікту 

 

 План 

 

1. Поняття про конфлікт та його розвиток. 

2. Принципи подолання та запобігання конфліктам.  

 

5.1 Поняття про конфлікт 

 

Конфлікт – це зіткнення протилежно направлених тенденцій в психіці 

людини (внутрішньоособовий конфлікт), у взаєминах людей 

(міжособовий конфлікт) між груп (міжгруповий конфлікт). Конфлікт 

виникає, коли стикаються протиборчі інтереси, мотиви, точки зору, 

позиції 
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      Види і фази конфлікту 

нереалістичні, або 

безпредметні 

реалістичні, або 

наочні 

конструктивна і 

деструктивна фази 

складаються з однієї 

фази – 

деструктивної 

Співвідношення видів і фаз конфлікту: 

Реалістичний (наочний) 

конфлікт. 

Мета: добитися конкретного 

результату – матеріальних або 

нематеріальних переваг 

Нереалістичний (безпредметний) 

конфлікт. 

Мета: звільнитися від напруги 

Фаза конструктивна. 

Порушення спілкування 

призбереженні спрямованості 

на предмет суперечки 

Фаза деструктивна. 

1-а стадія (оборотна) – необгрунтована 

критика, зневага, особисті випади. 

2-а стадія (необоротна) – перехід на осіб, 

взаємні образи, порушення сприйняття і 

самоконтролю, повний відхід від 

предмету суперечки 

 

 

                       Модель конфлікту. 

 

Конфлікт 

↓ ↓ 

Конфліктна ситуація Інцидент 

↓ ↓ 

Наслідки конфлікту (вихід з конфлікту) 

 

 

Динаміка конфлікту – послідовна зміна стадій і етапів, які 

характеризують процес розгортання конфлікту від виникнення 

конфліктної ситуації до вирішення конфлікту. 
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              різновиди конфліктів: 
--по ступені прояву ознак – відкриті і приховані конфлікти; 

--по ступеню інтенсивності – інтенсивні і стерті; 

--по тимчасовій протяжності – короткочасні і затяжні; 

--по статусному співвідношенню учасників – вертикальні (між 

начальником і підлеглим) : 

-- горизонтальні (між людьми, що не мають офіційних переваг один 

перед одним). 
 

 

Стадії (етапи) конфлікту: 

1.  Виникнення конфліктної ситуації. 

2. Усвідомлення ситуації як конфліктної хоча би однією із 

сторін. 

3. Стадія конфліктної поведінки або взаємодії. 

4. Стадія вирішення конфлікту. 

 

               Способи управління конфліктом (способи поведінки в 

конфлікті) 

   Ухилення від конфліктної взаємодії. 

   Згладжування конфлікту. Реалізація принципу кота 

Леопольда ―Давайте жити дружньо!‖ 

   Боротьба за перемогу в конфлікті. 

   Компроміс. 

   Співробітництво – базується на впевненості сторін 

конфлікту в тому, що розбіжності в поглядах є закономірними, і 

сторони визнають право кожного на особисту думку та готові 

зрозуміти один одного, що дає можливість аналізувати причини 

розбіжностей і знайти прийнятний для всіх вихід. 

 

 

 

5.2 Принципи подолання та запобігання конфліктам. 
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Функціональне призначення конфлікту 

-- сприяння утворенню соціальних груп 

-- виникнення засобів регулювання конфліктних стосунків (норм, 

інститутів, організацій) 

-- принесення у суспільство духу суперництва та конкуренції 

-- конфлікт як джерело змін та перетворень 

МЕТОДИ РОЗВЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ 

Конкурен

ція 

людина прагне 

поставити власні цілі 

вище інтересів людей і 

взаємин. 

Поглиб 

лює 

конфлікт 

людина діє за принципом 

"мета виправдовує засоби" 

або "правий той, хто 

сильніший» 

Компро

міс  

задовольняються 

домагання і 

прагнення обох 

сторін 

повністю  інтереси не 

задовольняються, невдоволення з 

обох сторін приводить до нового 

конфлікту 

Конфлікт 

надто 

затягуєть 

ся 

Уникнен

ня 

Людина відмовляється і 

від власних інтересів 

З'являється 

незадоволення 

Приводить 

до нових 

проблем 

Присто 

сування 

людина відмовляється від власних інтересів заради 

інтересів іншої людини 

Відчуття 

невдоволе

ння 

Співпраця людина прагне реалізації 

власних власних інтересів 

людина прагне 

реалізації 

інтересів 

протилежної 

сторони 

Відчуття 

задаволен

ня 
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Дисфункціон

альний 

конфлікт 

Функціональн

ий конфлікт 

веде до підвищення 

ефективності 

організації 

призводить до зниження 

особистої задоволеності 

й ефективності 

організації, конфлікт 

знижує продуктивність 

праці 

-- конфлікт як форма суспільного життя 

-- засіб прояву протилежних поглядів та підходів 

-- школа формування консенсусу й компромісу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Найважчими у розв'язанні є конфлікти стосунків, оскільки з обох боків 

виявляється упередженість і навіть ворожість. Виправлення таких 

стосунків є найважче випробовування професійної майстерності тому, що 

потрібно стати вище почуттів образи та неприязні і показати справжню 

культуру та шляхетність у стосунках. Конфлікт розв'язується в довірливій 

розмові, співдружності та дружньому спілкуванні. Для цього потрібно 

використовувати:  "Я - звернення". "Ми - підхід". "Я бачу..., я відчуваю.. . 

, я потребую..., я хотів би...". 
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І КРОК 

 

   аналіз                                             

   

конфліктної     

   ситуації 

ІІ КРОК 

постановка 
мети, 

планування 

подальших дій 

- визначення учасників, предмета, джерела конфлікту 

-аналіз причини 

-аналіз мотивів участі в конфлікті 

- стадія розвитку конфлікту 
- фаза (деструктивна, конструктивна); - розміщення 

сил в конфлікті 

- усвідомлення реальної проблеми- визначення 

власної позиції 

- характеристика учасників конфлікту 

ІУ КРОК 

реалізація вибраної 

стратегії і тактики 

У КРОК 

контроль, регулювання, 

корекція тактичних прийомів 

ІІІ КРОК 

 прогнозування можливостей діяльності 
учасників конфлікту, наслідків розвитку 

конфлікту 

Розвязання конфліктної ситуації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

      

При конфліктній готовності потрібно дотримуватися двох важливих 

правил: 

-- перше правило - для розмови потрібно вдало вибрати час, розмова "по 

гарячих слідах" (як це не хочеться зробити), швидше за все, приречена на 

невдачу. Кожному відомо, що роздратованість - поганий порадник. 

Потрібно набратися терпіння і знайти для розмови час, коли гострота 

трохи пройде. Конфліктуючі сторони за цей час зрозуміють власну 

помилковість; 

-- друге правило - слід обрати також вдале місце для розмови. Як 

правило розмова на очах у групи викликає бажання продемонструвати 

сміливість і незалежність. Невдалою для щирої розмови буває 

присутність інших людей, які часто починають висловлювати власні 

коментарі та претензії.  

Конфлікт між продавцем і покупцем 
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При конфліктах між продавцем і покупцем як посередник виступає 

звичайно інший працівник магазину — старший за посадою або пред-

ставник адміністрації. Успіх його втручання залежить від того, чи зуміє 

він утриматися в ролі арбітра. Поки йому це вдається, він зберігає певний 

контроль над конфліктом, що створився. Та варто його авторитету 

похитнути в очах покупця, і він тут же буде зведений до становища ря-

дового учасника сперечки, а конфлікт перейде на наступний, вищий сту-

пінь. Тому працівники магазину повинні всіляко піклуватися про 

зміцнення авторитету особистості, що узялася за вирішення конфлікту. 

До цього людині слід проявляти шанування (незалежно від істинного до 

неї ставлення), не перебивати її, уникати панібратства. Необхідно 

розуміти становище арбітра і не ображатися на нього, якщо він приймає 

сторону покупця. Так йому легше встановити з тим спільну мову, знайти 

прийнятний вихід із становища. Сам арбітр повинен старатися зберегти 

об'єктивність: не брати беззастережно під захист працівника магазина, 

навіть якщо той прав, а проявляти витримку, терпіння і доброзичливість 

до конфліктуючого покупця. 

 

 

 

 

 

 

Робота в групах над завданням 

Щоби закріпити модель конфлікту, учні виконують завдання. 

Ситуація 1  

 

 

 

 

 

 

 

Модель розв 'язання конфлікту 

1. Зберіть дані про конфлікт. 

2. Означте проблему - у чому полягає конфлікт? Хто в ньому 

реально задіяний? Які потреби кожної із конфліктуючих сторін. 

3. Якщо проблема велика, розбийте її на окремі частини. 

4. Шляхом "мозкового штурму", запропонуйте можливі варіанти 

розв'язання конфлікту. 

5. Відшукайте інші варіанти. 

6. Оцініть усі варіанти розв'язання конфлікту і виберіть найкращий. 

7. Випробуйте, внесіть зміни, скоректуйте. 

8. Складіть пункт дій. В перших пунктах заплануйте конкретні 

заходи - що, коли і де зробити. 

9. Дійте! Коригуйте свої дії в залежності від зміни обставин, від 

появи нової інформації. 

10. Зафіксуйте розв'язання конфлікту. 

11. Підбийте підсумки: що було добре? Що я мушу зробити 
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Між двома співробітниками не склалися стосунки. У приватній 

розмові один висловився не зовсім коректно стосовно свого 

співрозмовника. Той образився, грюкнув дверима і написав скаргу на 

першого. Вищий керівник викликав кривдника і примусив його 

вибачитися. «Інцидент вичерпано», — заявив керівник задоволено, 

маючи на увазі, що конфлікт розв'язано. Чи це так? 

1. Зверніться до моделі конфлікту і визначте: 

а) що є конфліктом; 

Запитання для самоконтролю  

Робота в групах над завданням 

Щоби закріпити модель конфлікту, учні виконують завдання. 

Ситуація 1 

Між двома співробітниками не склалися стосунки. У приватній 

розмові один висловився не зовсім коректно стосовно свого 

співрозмовника. Той образився, грюкнув дверима і написав скаргу на 

першого. Вищий керівник викликав кривдника і примусив його 

вибачитися. «Інцидент вичерпано», — заявив керівник задоволено, 

маючи на увазі, що конфлікт розв'язано. Чи це так? 

1. Зверніться до моделі конфлікту і визначте: 

а) що є конфліктом; 

б) конфліктною ситуацією; 

в) інцидентом. 

2. Які наслідки конфлікту? 

Ситуація 2. 

Цікава конфліктологія 

Група підлітків зібралася послухати музику. Думки розділилися: 

одні хотіли слухати поп-музику, а інші були любителями «металу». 

Зав'язалася суперечка. Пристрасті вирували... 

— Якими можуть бути шляхи розв'язання конфлікту? 
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Кожна група має запропонувати вихід із ситуації, що склалася, і 

відповісти на запитання. 

Після виступів груп викладач підводить учнів до розуміння того, 

що існує три шляхи виходу з конфлікту 

1. Конструктивний (гумор, поступки, компроміс, співробітництво, 

усвідомлення позиції сторін). 

2. Деструктивний (погроза, насильство, брутальність, приниження, 

перехід на особистості, розрив відносин). 

3. Ігнорування (відхід від розв'язання проблеми). 

  

ТЕМА 6. Психологія процесу купівлі-продажу.  Культура 

обслуговування покупців 

   

План 

1. Усвідомлення потреби. Значення торгівлі у задоволенні потреб людей. 

2. Етапи процесу купівлі – продажу.. 

3.Тактика продавця в процесі продажу.  

 

6.1 Усвідомлення потреби. 

 

Проектування будь-якого товару (послуги) слід починати з визначення 

комплексу соціально-економічних потреб людей, які необхідно 

задовольнити. Тому вивчення потреб потенційних покупців є основним 

завданням підприємств в умовах маркетингової орієнтації. 

 

Поняття "потреба" можна розглядати як деякий специфічний стан 

індивіда (групи людей, суспільства загалом), зумовлений тим, що цей 

індивід існує, по-перше, сам по собі (як окрема біологічна істота); по-

друге, є складовим елементом суспільної системи; по-третє, взаємодіє із 

зовнішнім середовищем. 

 

 

Потреба - це нестаток чого-небудь, об'єктивно необхідного для 

підтримання життєдіяльності і розвитку організму, людської особистості, 

соціальної групи, суспільства загалом, внутрішнє спонукання активності. 
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У міру розвитку суспільства потреби людей зростають, підіймаючи тим 

самим суспільство (групу, особистість) на новий рівень, орієнтуючи їх на 

нові, більш високі потреби. Якісне зростання потреб як матеріальних, так 

і, особливо, духовних, безмежне. 

У розвитку конкретних (окремих) потреб виділяють чотири стадії: 

 

Нужда Потреба Попит 

відчуття 

людиною 

нестачі будь-

чого 

- нужда, що 

набрала 

специфічної 

форми 

відповідно до 

культурного 

рівня й 

особистості 

індивіда 

потреба, 

підкреслена 

купівельною 

спроможністю 

    Умови формування потреб 

звички, що 

історично 

склалися 

умови життя, 

побуту і 

праці 

соціально-

економічні 

умови 

національні 

особливості 

географічні, 

кліматичні умови 
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 Початкові етапи. Людина, звичайно, відправляється в магазин, коли 

вона усвідомлює якісь свої потреби і коли ці потреби стають спо-

нукальним мотивом до дії. Як правило, людина знає, навіщо вона йде в 

магазин, і що там шукає. У її уявленні наперед складається образ по-

трібного їй об'єкта. 

 

В процесі пошуку потрібного предмету покупець в думках звіряє товари, 

що потрапляють до поля його зору, з моделлю пошуку. 

 

Ухвалення рішення. Кульмінаційний крок — рішення про покупку або 

відмова від неї — відбувається після повторного (іноді багатократного) 

звірення моделі володіння з моделлю пошуку. Результат зіставлення обох 

моделей залежить перш за все від конкретності (або роз- пливчатості) і 

від стійкості (або податливості) моделі пошуку 

 

 

 

 

 

 

І . виникнення (зародження) 

потреби 

ІІ.поширення потреби, що 

зародилася в окремих групах 

споживачів, соціальних групах 

населення 

          Стадії розвитку потреб 

ІІІ.насичення і стабілізація 

потреби 

ІУ.стадія поступового згортання 

і відмирання окремої потреби 
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Купівельна 

готовність 

Ефект 

достатку 
 

Фактори, що впливають 

на прийняття рішення 
про покупку 

 

Авторитет 

фірми 

виробника 
 

     Ступінь 

розрекламованост

і 

Компетентність, 

увага 

Купівельна 

спроможність 
 

ціна 
 

черга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливість обирати, як правило, сприяє сприятливому рішенню. Це 

належить і до вибору окремого екземпляра з числа виробів, які, на думку 

продавця, «всі однакові». Покупець більш охоче погодиться з цим, якщо 

переконається сам. 

 

Істотний вплив на рішення про майбутню покупку надає ступінь її 

оборотності — чим більше можливостей повернути або обміняти товар, 

тим легше його купують. 

 
Комплексність призначення, додаткові пристосування або новизна не 

завжди схиляють до покупки. 
 
 
 
 

Ні за  яких обставин  не  потрібно благати  купити товар, якщо покупець 

не  виявляє  зацікавленості – залиште його у  спокої. 
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Викликати у покупця інтерес до 

товару 

 

Турбота про позитивну реакцію на 

покупку 

 

Підготовка до зустрічі з покупцем 
 

Зустріч з покупцями, виявлення 

«моделі пошуку», привернення уваги 

покупців до товару 
 

     Етапи процесу продажу 
 

 
6.2 Етапи процесу купівлі – продажу.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень           торговельного                         

обслуговування 

Наявність у продажу широкого і 

стабільного асортименту товарів, що 

забезпечує задоволення попиту 

покупців 

Стан організації обслуговування 

покупців у магазині 

Якість процесу обслуговування 

покупців персоналом магазину 

Кваліфікація і професійна 

майстерність персоналу, що 

безпосередньо приймає участь у 

обслуговуванні покупців 

Активність персоналу, культура 

обслуговування, використання 

календарного часу роботи 

Дотримання правил продажу 

товарів і порядку здійснення 

продажу 

Використання прогресивних методів 

Торгівлі, розміщення і викладка 

товарів. Що забезпечує комфорт для 

покупців і скорочують затрати часу на 

здійснення покупок 

Надання покупцям додаткових послуг 

у процесі продажу, а також послуг, не 

пов’язаних безпосередньо з продажем 
конкретних товарів 

Наявність і використання внутрішньо магазинної реклами та інформації 
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Психологічна канва процесу купівлі постає у таких  

                        послідовних діях: 

 
 

1.первинне усвідомлення потреби й виникнення мотиву до купівлі; 

2.формування в уяві покупця моделі пошуку покупки; 

3.пошук (зіставлення об'єктів купівлі з моделлю пошуку); 

4.фіксація уваги на конкретному об'єкті купівлі й виникнення інтересу до 

нього;                                                                                                                            

5.формування в уяві покупця моделі майбутнього володіння, виникнення 

бажання купити; 

6.прийняття рішення щодо покупки або про відмову від неї (зіставлення 

моделі володіння з моделлю пошуку, та з своїми можливостями і 

передбачуваними наслідками купівлі); 

7.безпосередня реакція на покупку (результат зіставлення моделі 

володіння з моделлю пошуку) чи реакція на відмову від покупки або на 

відсутність потрібного товару; 

8.віддалена реакція (післядія) на покупку, на відмову від неї або на 

відсутність потрібного товару. 

 

6.3 Тактика продавця в процесі продажу 

 

Тактика продавця в процесі продажу: 

 

--Полегшення пошуку, турбота про залучення уваги до товару. 

--Активний контакт із покупцем для вияснення моделей пошуку і його, 

якщо потрібний, спроба зменшення конкретності. 

--Прагнення полегшити перехід до чергового етапу процесу купівлі. -

Стимуляція створення моделі володіння непомітним переходом від 

обговорення загальних властивостей товару до його відповідності 

запитам і потребам покупця. 

--Акцентування уваги покупця на збіг моделей, на позитивних сторонах 

розбіжностей, якщо потрібно, подальше «розпушування» моделі 

пошуку. 

--Облік додаткових чинників, що впливають на рішення про покупку. --

---------Використання і посилення дії позитивних установок, усунення 

або пом'якшення негативних. 

--Особлива турбота про реакцію на оточуючих. Усунення сумнівів після 

покупки. 

--Правильна, спокійна реакція на відмову покупця від покупки. 

--За відсутності товару, потрібного покупцю, турбота про пом'якшення 

його реакції і завоювання його прихильності. 
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поведінка 

Внутрішня 

сторона 
Зовнішня сторона 

Потреби 

Мотиви 

Інтереси 

Ідеали 

Світогляд 

культура 

Вчинки 

Манери 

Мовлення 

Зовнішній вигляд 

імідж 

 

 

ТЕМА 7. Професійна поведінка продавця 

План 

1. Поняття про професійну поведінку продавця. 

2. Принципи професійної поведінки продавця. 

3. Поняття про професійну придатність та професійну непридатність.  
 

 

 

7.1 Поняття про професійну поведінку продавця. 

Ланцюг практичних завдань, поставлених перед продавцем, що 

визначають професійну поведінку продавця: 

 

1.         Виконати на прохання покупця прості дії: відповісти на нескладне 

питання, показати товар, відміряти, зважити, упакувати його і т. д. 

2.         Проявити елементарну активність; за власною ініціативою всту-

пити в бесіду, запропонувати товар, продемонструвати, допомогти 

вибрати і т. д. 

3.         Допомогти покупцю здолати сумніви і вагання і відважитися на 

покупку. 
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4.         Прагнути завоювати стійку прихильність покупців. Обслуговую-

чи одного покупця, піклуватися про те, яке враження, справляють його дії 

на інших відвідувачів магазину. У будь-якій ситуації за-лишатися 

витриманим і спокійним, безконфліктним. 

  

 5.         Виконувати і перевиконувати план і одночасно турбуватися про 

асортимент і якість товарів, пам`ятаючи при цьому, що торгівля, з одного 

боку, забезпечує розподіл матеріальних благ серед насе-ленння, з іншого 

боку, сприяє зростанню економіки держави. 

6.         Служити джерелом (або захисником) радості і гарного настрою 

людей. Поважати і любити людей (не усіх загалом, а кожного окремо) 

незалежно від їх поведінки і зворотних почуттів. 

7.         Урешті-решт досягати стійкого задоволення від роботи, відчувати 

свій успіх, суспільне значення власної праці. Не зупинятися на 

досягнутому, добиватися постійного професійного зростання. 

 

                

                     Вимоги професії до робітника торгівлі 
 

Вимоги до інтелектуальної сфери 
Продавець повинен добре знати товар, який він продає. Найважливіша 

професійна характеристика пам’яті продавця – її готовність, вміння 

швидко згадати те, що потрібно у кожному конкретному випадку. 

Успіх роботи продавця залежить від розвитку таких властивостей 

розумової діяльності як глибина розуму, вміння аналізувати, 

порівнювати, узагальнювати. 

У процесі обслуговування покупців велике значення має уявлення. Саме 

творче уявлення допомагає продавцю викласти товари, оформити 

вітрини, більш ефективно показати товар. 

Вимоги до емоційно-вольової сфери 
Уміння спілкуватись – професійна властивість продавця. Важливою 

властивістю продавця є вміння керувати собою, своєю поведінкою, 

вчинками, емоціями, настроєм. 

Продавець повинен володіти також такими цінними властивостями у 

спілкуванні, як стриманість, тактовність, терпіння, вміння поступатись 

у суперечках та конфліктних ситуаціях. 

Вимоги до морально-ділових якостей 

 
Принциповість, переконливість, оптимізм, цілеспрямованість 

допоможуть оволодіти таємницями професії продавця, принесуть радість 

людям. 

Доброта, врівноваженість, увага до людей, тактовність при 

обслуговуванні повинні бути невід’ємними для продавця. 
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Медичні вимоги 
Робота продавця потребує фізичної витривалості, оскільки продавець 

працює в умовах шуму, нервової напруги, несприятливих 

метеорологічних і мікрокліматичних умовах. 

Професія продавця не може бути рекомендована людям, які страждають 

захворюваннями: опорно-рухового апарату, органів дихання, серцево-

судинної системи, нервової системи, хвороби шкіри. 

 

Психофізіологічні вимоги 
Продавець повинен мати певний ступінь розвитку органів відчуття. 

Сьогодні до кожного працівника магазину ставляться вимоги – бути 

контролером і брокером. 

Сприймання як психологічний процес для продавця  повинен проходити 

активно у спостережливості. 

Контролювати обстановку у магазині можливо тільки при умінні 

спостерігати планомірно, систематично. 

Одним із проявів спостережливості є окомір. Хороший окомір дозволить 

легко і точно відрізати необхідну кількість продукту, відміряти стільки 

тканини, скільки потрібно, визначити розмір  виробу тощо. 

Велике значення для продавця має розвинена увага. Чим більший обсяг 

уваги, тим легше працювати продавцю. 
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     Уважне і доброзичливе 
ставлення до претензій 
покупця незалеж- но від їх 
тону і справедливості; 
беззастережне узяття 
помилок покупця на 

«власний рахунок». 

Постійна привітність, 

підкреслена 

ввічливість до всіх 
відвідувачів магазина 

Уміння дивитися на 

справу і на себе очима 

покупця 

 

«А якби на його місці був я?» 

ПОВЕДІНКА 

ПРОДАВЦЯ 

ДЕВІЗ 

ПРОДАВЦЯ 

 

«краще напружувати мязи, 

ніж нерви» 

«Ввічливість –мій 

інструмент, моя зброя» 

Запобігливість, 

готовність до послуг, 

до виконання будь-

яких прохань і 

«капризів» покупців 

«Не обурююся ніяким 

звинуваченням, 

виправдовуюся в крайньому 

випадку» 

Прийняття покупця 

таким, який він є 

Якщо я не хочу образити 

людину, я не повинен повчати 

або перевиховувати її 

 

7.2 Принципи професійної поведінки 
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Поведінка  Переваги  Недоліки  
Використання в акті 

пролажу  

Допомоги і 

підтримки  

Заспокоює 

покупця, 

підтримує його 

вибір. Розсіює 

сумніви і 

страхи  

Стан залежності 

може перейти в 

свою протилежність. 

Можливий наслідок 

— покупець може 

піти  

Часто 

використовується за 

етапом 

спростування 

заперечення. 

Обґрунтовує і 

стабілізує продаж.  

Позиції судді  

Може дати 

відчуття 

впевненості і 

надати сил  

Створює атмосферу 

недовірливості і 

підозри. Можлива 

лишень відносно 

людей, які 

піддаються впливу і 

залежних від 

авторитетів  

Щоб уникнути 

проблем у цілому, 

за винятком питань 

щодо ціни  

Запитальна  

Поглиблює 

тему. 

Досліджує 

потреби 

покупця  

Може здатися 

безтактною, 

інквізиторською  

Щоб прозондувати 

потреби покупця, 

виявити його 

проблеми  

Пояснювальна  

Тлумачить 

причини 

поведінки. 

Аналізує 

спротив 

покупця  

Небезпека помилки 

внаслідок різної 

інтерпретації  

Корисна, коли 

покупець чинить 

опір, не 

погоджується тощо  

Розуміюча  

Дозволяє 

другому 

відчути себе 

зрозумілим. 

Полегшує 

виявлення 

істинних 

потреб  

Важко 

застосовується, коли 

клієнт мовчазний  

Дозволяє полегшити 

взаємне розуміння  

Відмови  

Дозволяє 

уникнути 

делікатних, 

конфліктних 

ситуацій  

Намагання уникнути 

відповідальності або 

ухилитися від 

відповіді, яку 

необхідно дати  

Щоб уникнути 

відповідальності, 

перекласти її на 

іншого.  
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7.3. Поняття про професійну придатність та професійну 

непридатність.  

Порівняйте  три пари висловів. 

1.         а)   «Що ви роздумуєте? Усе одно нічого кращого не 

знайдете». 

б)    «Ви сумніваєтеся? Що ж, подивіться ще у іншому місці. Не 

знайдете кращого, приходьте до нас лише не затримуйтеся, товар цей має 

попит!» 

Якщо покупець в подібній ситуації все ж таки одразу не купить то- 

вар, то» у разі «а» він легко зможе повернутися за ним, тоді як у разі «б» 

повернення означає «перемогу» продавця, і напевне знайдуться люди, які 

швидше вважатимуть за краще відмовитися від покупки потрібної речі, 

ніж визнати свою «поразку». 

2. а) «Громадянин! Не тисніть на вітрину, розіб’єте скло!» 

  б) «Шановний! Наша вітрина не розрахована на такий тиск. 

    Скло може розбитися і поранити вас». 

  

3. а) «Громадянин! Поставте свій портфель на поличку, ви затуля- 

    єте вітрину!» 

  б) «Шановний! У нас для портфелів є поличка. Поставте, будь 

    ласка, ваш портфель туди. Так буде зручніший і вам, і всім 

    іншим». 

Вислови типу «б» не наголошують на помилці людини, не ставлятьїї в 

ніякове становище і тому діють на переважну більшість людей 

сприятливо. Але не на всіх. Проте ті, на кого не діє варіант «б», навряд чи 

візьмуть до уваги і зауваження у дусі варіанту «а».  

Але якщо на вислови «а» вони можуть відповісти недружньо, то довід 

«б» не дає приводу для виникнення конфлікту. Правда, варіанти типу «б» 

дещо багатослівніші, але разом з тим коротші і спокійніші, ніж варіантй 

типу «а» з їх мож- ливими продовженнями і ускладненнями. 

Отже, продавець, що засвоїв сутність розглянутого вище принципу, 

старатиметься впливати на покупця за формулою: «Покупець сам по- 

винен захотіти поступати так, як мені потрібно». 
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Для  того, щоб  покупці  вас  розуміли, необхідно: 

- використовувати   прості  зрозумілі  слова, 

- розмовляти природним  голосом, 

- не  вживати зайвих  технічних термінів, 

- чітко і  виразно вимовляти слова, не забуваючи про паузи між  

фразами. 

Зовнішній  вигляд  дуже  важливий – занадто яскравий  макіяж, 

надмірна кількість прикрас можуть сформувати негативний  імідж 

магазину.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ПСИХОЛОГІЧНУ ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОФЕСІЇ    

 

 

№ 

з\п 

 

ПИТАННЯ 

 

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ 

Кіль- 

кість 

балів 

1  

Як ви долаєте 

стресові 

ситуації? 

 

Легко, я практично зразу забуваю про те, 

що трапилось 
2 

Намагаюсь не  думати про це, 

зосередившись на  іншій  темі 
1 

Переживаю  довго і болісно,  звинуваючи 

себе 
0 

2 Яка  ваша  

реакція на 

несправедливо 

завдану образу? 

Поставлю кривдника  на місце, 

образивши його у відповідь, щоб  не  

упустити власної гідності 

2 

Демонстративно проігнорую кривдника, 

адресувавши йому  презирливий  погляд 
1 

Промовчу, щоб не отримати ще одну  

порцію  образ 
0 

3 Як  ви 

відреагуєте на 

заслужену 

похвалу і 

схвалення  

 ваших дій? 

Буду  сприймати це як  належне, адже я 

це заслужив 
2 

З посмішкою подякую  за  увагу 1 

Скромно  вислухаю зі  словами «не варто  

подяки» 
0 

4 Як  ви  відповісте Впевнено  висловлю  своє бачення  цього 2 
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Це  тестування проводять кандидатам   на роботу  продавця менеджери 

по управлінню персоналом  магазинів  з  гарною  репутацією. 

       Якщо  за  результатами тестування  кандидат  набирає 

максимальну(20)                       або  мінімальну(0) кількість  балів -  він 

навряд  зможе  працювати  у сфері  послуг, оскільки  психологічний  

портрет складається  на  основі даних,                   які  практично не  

коректуються.  А  схильність   до  крайнощів(зайва  емоційність або  

на питання, що 

не входить до 

вашої 

компетенції? 

питання 

Спробую знайти джерело для  отримання  

відповіді 
1 

Відмовлюсь від відповіді через 

некомпетентність 
0 

5 Яким  буде  ваше 

спілкування з 

людиною, яка 

дуже  багата  і 

надає цьому  

велике  

значення? 

Усім  своїм  виглядом  буду  

демонструвати, що головне в людині - 

розум і моральність 

2 

Намагатимусь вести розмову на теми, що 

не стосуватимуться грошей 
1 

Намагатимуся не   розмовляти, щоб не 

показати, що  звичайні  для  нього речі  

мені  недоступні 

0 

6 Які  кольори  вам  

більше 

подобаються? 

Яскраві, насичені  кольори 2 

Усі  світлі  відтінки 1 

чорний 0 

7 Які  ваші  дії на 

зрив давно 

запланованого  

заходу? 

Зразу ж запланую  новий захід 2 

Скористаюся  альтернативним  

варіантом 
1 

Відмовлюсь від  цього  задуму – не  

судилося 

 

0 

8 Чи можете ви 

кардинально 

змінити  свій  

імідж? 

Я роблю це  постійно – люблю  

експерименти 
2 

Можу, якщо це потрібно для досягнення 

мети 
1 

Ні, тому що  є  прихильником  

постійності і стабільності у  всьому 
0 

9 Яким  домашнім  

улюбленцям ви  

віддаєте 

перевагу? 

Собака 2 

Кішка 1 

рибка 0 

10 Яка  казка  

подобалась вам  

у  дитинстві? 

«Вінні - Пух  і  всі-всі-всі» 2 

«Казка  про  рибака  та  рибку» 1 

«Чорна  курка  або  підземні  жителі» 0 
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пасивність) – не  найкращі  якості  для продавця.                                В  

продавцях  найбільше  цінується  здорова  і  природна  активність(від 7 

до 14 балів). В той же час,  якщо  торговельне  підприємство  проводить 

агресивний  продаж - тоді  потрібен  кандидат з найбільшою кількістю 

балів. 

         
 

 

        ТЕМА 8. Морально-етичні норми поведінки продавця 

План  

1. Професійна мораль і професійна етика в торгівлі. 

2. Категорії професійної етики. 

3. Моральний кодекс продавця. 

 

Мораль (або моральність) — це форма суспільної свідомості, що є 

сукупністю принципів, правил, норм, якими керуються люди в своїй 

поведінці. Її головне призначення — регулювати й направляти поведінку 

кожної людини. 

 

 

 

Поняття про мораль. У основі виникнення й розвитку моралі лежить 

потреба об'єднання людей для сумісних дій. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ТОЙ, ХТО НЕ  ВМІЄ ПОСМІХАТИСЯ, НЕ ПОВИНЕН  ЗАЙМАТИСЯ  

ТОРГІВЛЕЮ. Китайське  прислів`я 
 

              Мораль і етика 

Моральні вимоги суспільства 

до працівників торгівлі 

Поведінка працівників 

торгівлі, їх моральні якості, 

навички, переконання 

Професійна мораль 

ставлення працівників 

торгівлі до моральні вимог 

суспільства 

Категорії етики 

Совість  

 

 

Честь 

 

Обов’язок  

 

Гідність  
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Моральна сфера людського життя  поняттям      «мораль» 

охоплює такі його аспекти: 

– правила, які регулюють людську поведінку, 

зокрема,міжособистісні та професійні стосунки; 

– безпосереднє індивідуальне та групове вираження людяності 

–піклування про людину; 

– особливу сферу ціннісного буття людини; 

– засіб обслуговування людської діяльності; 

– засіб з'ясування сенсу існування і сфери самореалізації; 

– форму духовно-практичного опанування світу – форму 

суспільноїсвідомості, або духовного життя суспільства; 

– форму самосвідомості людини. 

 

 

 

Норми і принципи професійної моралі конкретизують загальні норми і 

принципи моральності стосовно умов того або іншого роду професійної 

діяльності. 

Професійна етика — це теорія професійної моралі, прикладний розділ 

етики. 

Виникнення професійної моралі походить із глибини століть. Вона 

складається стихійно у зв’язку із суспільним розподілом праці, 

зростанням соціальної нерівності, появою привілейованих і «низьких» 

професій. Норми ж професійної етики спеціально розробляються й 

оформляються у вигляді особливих кодексів і професійних клятв (на-

приклад, знаменита клятва Гіппократа, яку дає кожен лікар на порозі 

самостійної діяльності). 

Додержання норм професійної етики сприяє підвищенню якості праці, 

регулюючи взаємовідносини керівників і підлеглих, товаришів по роботі, 

обслуговуючих і обслуговуваних в системі професій «людина — людина» 

(медичних, юридичних, торгових і т. д.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Професійна торгова мораль 

 

моральні вимоги 

суспільства до 

працівників 

торгівлі 

ставлення 

торгових пра-

цівників до 

етичних вимог 

суспільства 

поведінка торгових 

працівників, в якій 

виявляється 

істинна ступінь їх 

етичної зрілості 
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 Правила торгівлі однозначно ре-гламентують дії продавця щодо 

обслуговування покупців, порядок дій з товарами з обміну і повернення, 

зовнішній вигляд працівників магазину і т. д. Проте, як вже 

наголошувалося, етичні вимоги (як загальні, так і професійні) на відміну 

від службової інструкції допускають певну свободу вибору дій. 

Чому ж усе-таки «Правила торгівлі» уподібнюються до вимог про-

фесійної моралі? Тому, що строге дотримання службової інструкції, у 

тому числі і правил торгівлі, є моральна норма, тоді як порушення пра-

вил найчастіше пов’язане з аморальними вчинками. 

Проте норми професійної моралі вимагають від працівника біль-шого, 

ніж просте виконання правил торгівлі. Вони вказують продавцю на 

необхідність постійно підвищувати професійні знання, уміння і навички, 

вимагають від них чесності і порядності в спілкуванні з покупцями і 

товаришами по роботі, професійного такту, чуйності, витримки, любо-ві 

до людей — словом, потребують від працівників торгівлі мобілізації всіх 

сил і можливостей, з тим щоб повніше задовольняти інтереси від-

відувачів магазину. 

 

Професійна етика торгівлі, що вивчає торгову мораль, вирішує на 

ступні задачі: 

•          створення науково обґрунтованої системи етичних вимог до тор-

гових працівників; 

•          визначення етичних якостей, якими вони повинні володіти; поліп-

шення морально-психологічного клімату в торгових колективах, 

підвищення престижу торгової професії; 

•          пропаганда етичних знань для підвищення етичної культури тор-

гових працівників. 
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Питання для самоконтролю 

1.Охарактеризуйте принципи професійної поведінки продавця. 

2.Поняття моралі  

3. Поняття про моральні принципи. 


