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Додаток 2 

Політико-етичні тренінги 

 

1. Тренінг розвитку моральної системи політологів 

Мета тренінгу: визначити, як часто доводиться політологу бути 

прямо чи опосередковано залученим до вирішення етичних дилем; 

оцінити, як це впливає на рівень розвитку моральної свідомості  

політолога; визначити, із якими найскладнішими етичними дилемами 

політологи найчастіше можуть стикатися у своїй роботі. 

Організаційні форми проведення тренінгу: тренінг може прово-

дитися в групі з 8–12 осіб як одним психологом, так і групою фахівців. 

Інтерактивні техніки для проведення тренінгу: 

І. Метод незакінчених речень (із подальшим груповим обгово-

ренням): 

«Культура – це...»; 

«Професійна культура – це...»; 

«Етика – це...»; 

«Універсальна етика – це...»; 

«Професійна етика – це...»; 

«Професійна компетентність – це...»; 

«Духовність професіонала – це...». 

ІІ. Робота в парах: учасники тренінгу попарно обговорюють запитання 

«Із якою найскладнішою етичною дилемою у взаємовідносинах із 

викладачами та студентами вам довелося зіткнутися під час навчання у 

ВНЗ?». Після обговорення в парах – групова дискусія. Обговорення 

слід проводити щодо кожної ситуації окремо. 

ІІІ. Творче завдання (із подальшим груповим обговоренням): 

після завершення дискусії групі пропонується прийняття етичного 

рішення в ситуації, яка є актуальною для більшості учасників тренінгу 

(залежно від проблематики чи теми курсу, стосовно якої проводиться 

тренінг). 

Учасники тренінгу мають: 

1) розпізнати й пояснити дилему; 

2) одержати всі можливі факти; 

3) перелічити всі можливі варіанти вибору; 

4) перевірити кожен варіант, ставлячи три запитання: Це законно? 

Це правильно? Це корисно?; 

5) ухвалити рішення; 

6) двічі перевірити рішення, ставлячи два запитання: Як я буду 

себе почувати, коли про моє рішення довідається моя родина? Як я 
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буду себе почувати, коли про моє рішення повідомлять у місцевій 

пресі?; 

7) почати діяти. 

Основні результати тренінгу: у результаті участі в тренінгу учасники 

зможуть: визначити рівень сформованості своєї моральної свідомості 

та порівняти власні етичні настановлення з настановленнями інших 

членів групи; ознайомитися з основними кроками здійснення морального 

вибору і застосувати їх до вирішення актуальної етичної дилеми; 

проаналізувати зміни, які відбулись у членів групи під час формування 

етичних настановлень у процесі групового обговорення. 

 

2. Тренінг побудови етичної системи взаємовідносин політолога з 

іншими членами організації 

Мета тренінгу: визначити істотні проблеми та перешкоди, що 

виникають у взаємовідносинах політолога з іншими людьми; отримати 

експертну оцінку причин виникнення цих проблем від близької людини; 

окреслити оптимальні шляхи побудови продуктивних взаємовідносин 

з іншими людьми. 

Організаційні форми проведення тренінгу: тренінг може проводитися 

в групі з 8–12 осіб як одним психологом, так і групою фахівців. 

Інтерактивні техніки для проведення тренінгу: 

І. Метод незакінчених речень (із подальшим груповим обгово-

ренням): 

«Етична дилема – це...»; 

«Етичне ставлення – це...»; 

«Етична поведінка – це...»; 

«Моральна відповідальність – це...»; 

«Етика взаємовідносин – це...». 

ІІ. Творче завдання: кожному члену групи пропонується скласти 

індивідуальний план формування етичних взаємовідносин. 

ІІІ. Групова дискусія: Завершується дискусія обговоренням вислову 

бразильського педагога зі світовим ім’ям Пауло Фрейре: «Освіта 

показує «тривалість» у суперечності постійності і змін. Ось чому можна 

сказати, що освіта є постійною лише в сенсі тривалості. У цьому 

значенні «постійність» означає не сталість цінностей, а постійність 

освітнього процесу, що є взаємодією між культурною постійністю і 

змінами». Учасники тренінгу мають відповісти на запитання: як 

перегукується наведений вислів із необхідністю сучасного менеджера 

бути відкритим світові людської культури? 

Основні результати тренінгу: у результаті участі в тренінгу учасники 

зможуть: визначити істотні проблеми, що заважають у налагодженні 
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етичних взаємовідносин із керівником та іншими членами організації; 

отримати об’єктивну оцінку причин виникнення цих проблем від 

незалежного експерта (близької людини); окреслити оптимальні шляхи 

побудови етичних взаємовідносин з іншими людьми. 

 

3. Тренінг «Агресивний контакт» 

Мета тренінгу: процедура пропонується для відпрацювання прийомів 

неагресивного відповіді на тиск та агресію. 

Організаційні форми проведення тренінгу: тренінг може проводитися 

в групі з 8–12 осіб як одним психологом, так і групою фахівців. 

І етап. Спочатку учасникам тренінгу дається короткий опис семи 

прийомів відповіді на агресію: 

 «УПС» (фіксація розгубленості): «Я просто розгубився від такого 

напору»; 

 «Бузковий туман»: «У таких випадках зазвичай говорять про 

існування залежності між суб’єктивними факторами сприйняття і 

параметрами діяльності індивіда»; 

 «Я-висловлювання»: «Коли на мене кричать (інтерпретація дій 

агресора), я звичайно не в змозі нормально працювати; давайте 

перейдемо в інше приміщення і розберемо Вашу претензію; 

 «Ви-посилання» (персоналізація відповідальності): «Ви хочете 

сказати, що впевнені в тому, що...»; 

 «Вам важливо» (фіксація причини звернення); 

 «Відраза на радощах» (Мені приємно...): завжди можна знайти 

привід сказати щире спасибі агресору, наприклад: «Мені приємно, що 

Ви стежите за моїми успіхами»; 

 «Ширма» (фіксація параметрів іміджу): «Ми готові задовольнити 

бажання будь-якого клієнта». 

Важливо зазначити, що мета застосування цих прийомів – не 

допустити нарощування агресії. Тому ніякої агресії, сарказму і знущання 

у відповідь. 

ІІ етап. Учасники діляться на три групи, кожна з яких отримує 

бланк із написаними на ньому фразами агресивного контакту.  

Завдання учасників у групах – вписати в бланк варіанти відповідей, 

використовуючи один із запропонованих прийомів. На цю роботу 

відводиться не більше 7 хв, мотивуючи це тим, що в розмові зазвичай 

немає часу довго думати над відповіддю. А у вправі буде можливість 

обмінятися вдалими варіантами відповідей у колективному обговоренні. 
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Бланк відповідей 
 

Питання агресивного контакту Відповіді учасника 

Ми оцінили Вашу роботу і нам  

здалося, що ви не знаєте елементарних 

основ Вашої професії 

 

Наші молоді співробітниці стверджують, 

що Ви їх сексуально провокуєте 

 

І на яку кар’єру Ви розраховуєте 

з такою зовнішністю? 

 

Вам не здається, що Ви замолоді, щоб 

претендувати на роботу в нас? 

 

Виникає відчуття, що в силу Вашої 

недбалості Ви можете сильно 

підставити нашу фірму 

 

Ви розумієте, що у зв’язку з відсутністю 

у Вас досвіду Ви можете претендувати 

лише на мінімальну зарплату? 

 

Мені здається, що у Вас немає 

перспектив у нашій організації 

 

Чому Вам завжди телефонують у 

робочий час сторонні люди? Виникає 

відчуття Вашої неорганізованості 

 

Чому, влаштовуючись до нас на роботу, 

Ви не попередили, що вагітні? 

 

Вам не здається, що Ви надто часто 

критикуєте інших людей? 

 

Ох і зануда ж Ви, і це не лише моя 

думка, а й думка всього колективу 

 

 

ІІІ етап. Учасники відповідають на фрази, які зачитує тренер. При 

цьому приймається відповідь від кожної групи. На дошці паралельно 

зазначається, до якого типу реакції на агресію належить та чи інша 

відповідь. У ході вправи учасники можуть записувати в робочі зошити 

найбільш цікаві варіанти відповідей. Якщо в ході роботи відзначати, 

яку кількість відповідей кожного типу було використано учасниками, 

вийде зведена картина пріоритетних для цієї групи способів відповіді 

на агресію. 

Бланк відповідей 
 

Питання агресивного контакту Відповіді учасника 

А хто Ви взагалі такий?  

Знаєте, є люди набагато досвідченіші, 

ніж Ви, у цьому питанні 

 

У мене немає часу Вас слухати  
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Якщо ми зацікавимося Вашою 

пропозицією, ми Вам зателефонуємо 

 

Вам не здається, що треба бути більш 

розбірливими в особистих контактах? 

 

Аналізуючи результати Вашої роботи,  

я доходжу висновку, що Ви більше 

працюєте на конкурентів 

 

По-моєму, останнім часом Ви мене 

підсиджуєте. Хочете на моє місце? 

 

Знаєте, Ваші сімейні проблеми дедалі 

негативніше відображаються на Вашій 

професійній успішності 

 

Таке відчуття, що Ви навмисно 

відлякуєте наших клієнтів 

 

Із чого Ви взяли, що можете мені сподобатися 

як співробітник, і я візьму Вас на роботу? 

 

Були думки, що Вас можна використати 

в управлінській роботі, але є значні 

сумніви, що Ви з цим впораєтеся 

 

Я думаю, що Ви не відпрацьовуєте  

свою зарплату. Висновок один:  

будемо знижувати Вас у посаді 

 

 

Основні результати тренінгу: у результаті участі в тренінгу виробля-

ються навички неагресивної відповіді учасників на агресію з боку 

співрозмовників. 

 

4. Тренінг «За колом» 

Мета тренінгу: допомогти зрозуміти глибинні причини дискримінацій, 

підводні камені й можливі наслідки. 

Організаційні форми проведення тренінгу: тренінг може проводитися 

в групі з непарною кількістю учасників як одним психологом, так і 

групою фахівців. Тривалість гри: 10–20 хв. 
Спочатку відбувається безладний рух по кімнаті; за командою 

учасникам потрібно об’єднатися в пари. Усі, у кого знайшлася пара, 
об’єднуються в коло; один виявляється за колом. Учасникам у колі 
потрібно не впустити всередину того, хто за колом; відповідно, 
останньому потрібно будь-яким способом проникнути всередину; той, 
хто пропустить, буде видворений за коло. По закінченні гри учасники 
діляться своїми почуттями, і розмова плавно переводиться на тему 
дискримінацій. Далі пропонується пригадати ситуацію, коли учасники 
піддавалися будь-яким утискам. Цим досвідом учасники діляться в 
парах або розповідають кілька ситуацій на загальне коло. Звертається 
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увага на те, як ми реагуємо, спостерігаючи ситуацію дискримінації,  
які почуття заважають нам бути більш справедливими і як ми  
платимо згодом за допущене свавілля (почуття провини, жалю, гіркоти, 
сорому і т. д.). 

Основні результати тренінгу: тренінг дає змогу виявити і зрозуміти, 
що дискримінація як обмеження прав меншості досить широко 
розповсюджена в нашому суспільстві. Причому у випадку з нарко-
залежністю дискримінованими можуть бути як ті, хто вживає наркотики, 
так і ті, хто знаходиться поруч із наркоманами. Важливо зрозуміти, 
що, обмежуючи права меншості (наприклад, намагаючись вирішити 
проблему наркоманії тільки каральними методами), ми найчастіше 
лише підсилюємо напруженість, відчуження, що ще більше ускладнює 
ситуацію. До речі, ця вправа може продемонструвати і протилежний 
приклад: як, керуючись природними людськими почуттями, учасники 
групи надають допомогу тим, хто опинився за колом. 

 

5. Тренінг «Невпевнені, упевнені та агресивні відповіді» 
Мета тренінгу: формування адекватних реакцій у різних ситуаціях; 

«трансактний аналіз» відповідей і формування необхідних «рольових» 
надбудов. 

Організаційні форми проведення тренінгу: тренінг може проводитися 
в групі з 8–12 учасників як одним психологом, так і групою фахівців. 
На вправу відводиться 40–50 хв. 

Кожному члену групи пропонується продемонструвати в заданій 
ситуації невпевнений, упевнений та агресивний типи відповідей. 
Ситуації можна запропонувати такі: 

 Друг розмовляє з вами, а ви хочете піти. 

 Ваш товариш влаштував вам зустріч із незнайомою людиною, 
не попередивши вас. 

 Люди, що сидять позаду вас у кінотеатрі, заважають вам гучною 
розмовою. 

 Ваш сусід відволікає вас від цікавого виступу, ставлячи дурні, 
на ваш погляд, питання. 

 Викладач каже, що ваша зачіска не відповідає зовнішньому 
вигляду студента. 

 Друг просить вас позичити йому вашу якусь дорогу річ, а ви 
вважаєте його людиною неакуратною, не зовсім відповідальною. 

Для кожного учасника використовується тільки одна ситуація. 
Можна розіграти дані ситуації в парах. Група повинна обговорити 
відповідь кожного учасника. 

Основні результати тренінгу: тренінг спрямований на вироблення 
навичок використання неагресивних реакцій у різних життєвих ситуаціях. 
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6. Тренінг «Колобок» 

Мета тренінгу: виробити здатність в учасників виявляти та нейтра-

лізувати маніпуляції під час спілкування з іншими людьми. 

Організаційні форми проведення тренінгу: це рольова гра, у якій 

беруть участь вісім осіб: 

 Колобок (бажано, щоб його грали двоє – чоловік і жінка, оскільки 

їхні маніпуляції можуть відрізнятися); 

 Дід, Баба; 

 Заєць; 

 Вовк і Вовчиця (введення пари необхідне, щоб дати можливість 

продемонструвати маніпуляцію типу «клин»); 

 Ведмідь. 

Лисиця в гру не вводиться, так як її маніпуляції («лестощі» і «тиск 

на жалість») спрацювали – Колобка було з’їдено. 

Ведучий виконує роль казкаря. «Здавна народний досвід передається у 

вигляді байок, прислів’їв, приказок, легенд і казок. Зрозуміти казки 

народу – значить зрозуміти його психологію і те, що зараз прийнято 

називати менталітетом. Для демонстрації основних маніпуляцій у 

переговорах ми візьмемо одну з найбільш маніпулятивних казок – 

«Колобок». Зауважте, головний герой не володіє ніяким значущим 

ресурсом, крім того, що він смачний. Саме тому всі й хочуть його 

з’їсти: і Дід із Бабою, і Заєць, і Вовк, і Ведмідь, і Лисиця. Однак 

Колобок уміє говорити, тому знаходить для кожного з них якісь слова, 

після яких його воліють відпустити. Якщо подивитися уважно, то 

кожен з учасників має деякі очікування щодо Колобка і володіє 

унікальним ресурсом сили, а саме: 

Баба і Дід: вони збирали його по засіках і коморах, готували, 

чекали задоволення посидіти і попити чайку. Вони мають право 

закрити двері і вікна і не випустити колобка за межі хати. 

Заєць: має швидкі ноги, тому від нього просто так не втечеш. 

Вовк і Вовчиця: колобками вони, звичайно, не харчуються, але в 

плані різноманітності, а також під день народження Вовчиці... Зуби й 

сила, а також сильні ноги явно на боці вовків. 

Ведмідь: колобки з медом – улюблена їжа. 

Лисиця: її сила – маніпуляції, тому проти цього ресурсу Колобку 

було не встояти. 

У казці переговори з тексту випущені. Ми постараємося відновити 

діалоги учасників. Для цього нам належить вибрати учасників казки, 

причому для демонстрації особливостей парних маніпуляцій попросимо 

Вовка виступити разом із Вовчицею. Лисицю вибирати не будемо, 

тому що там маніпуляції були прописані, а саме: «Щось я глуха стала, 
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не сядеш мені на ніс?» – маніпуляція «Тиск на жалість». «Ах, яка гарна 

пісенька, та як ти її добре співаєш, заспівай мені її ще раз ...» – 

маніпуляція «Лестощі». 

Із Лисицею Колобку не пощастило, однак до неї він був досить 

успішний. Програємо можливі ходи Колобка. Робота будується так: 

ведучий виконує роль оратора. Роль Колобка можуть грати двоє 

учасників – чоловік і жінка – для демонстрації особливостей жіночих і 

чоловічих типів маніпуляцій. Колобок проводить переговори послідовно з 

кожним учасником. Одна умова: якщо Колобок розуміє, що, у принципі, 

пролунав переконливий аргумент, упиратися з принципу не варто. 

Аналіз: Найкраще проводити аналіз безпосередньо в ході гри. Ведучий 

володіє правом «стоп-сигналу», щоб перервати гру і дати назву тій 

маніпуляції, яку тільки що було використано. Серед них можуть бути 

такі: 

 Лестощі: «Голубонько, яка хороша». 

 Тиск на жалість: «Самі ми не місцеві». 

 Системи альтернатив: «У вас два варіанти: один неправильний, 

другий – мій». 

 Коментар смислів: «Це щоб ти зміг мене з’їсти...». 

 «Стрілка» (зміна фону): «Я – представник корпорації «NNN». 

 Апеляція до авторитету: «А генерал сказав, що крокодили 

літають». 

 Непрописана інформація: «Із компетентних джерел відомо». 

 Обмеження вибору: «Або сьогодні, або ніколи». 

 Клин: «Ваші партнери нечистоплотні по відношенню до Вас». 

 Хабар: «Ми знаємо, як Вам віддячити». 

 Емоційна атака: «Я сто разів зрозумілою мовою говорила цій 

жахливій людині, що ні ми, ні хтось інший не зможе виконати її 

незрозумілих вимог, але вона вперто наполягає, погрожує нам різними 

санкціями, судами, конкурентами, чим зовсім вивела мене із себе...». 

Основні результати тренінгу: За підсумками вправи учасникам 

важливо зафіксувати такі правила: 

 Маніпуляції можуть бути зруйновані зустрічною маніпуляцією. 

Саме тому маніпулятора Колобка змогла перемогти маніпулятор Лисиця. 

 Маніпулятори бояться викриття, тому маніпуляції можуть бути 

зруйновані, якщо їх назвати («Ви намагаєтеся вбити між нами клин?»). 

 Маніпулятор найбільше незахищений від тієї маніпуляції, яку 

він використовує, тому що саме через власну нездатність ефективно їй 

протистояти він вважає цю маніпуляцію сильною зброєю. Тобто 

вміючи аналізувати маніпуляції, ви не тільки захищені в переговорах, 

але й отримуєте засіб управління партнером. 



В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко 

 

334 

7. Тренінг «Маніпулятивна гра в шахи» 

Мета тренінгу: гра призначена для оволодіння учасниками профе-

сійного психологічного тренінгу навичками ассертивної поведінки, а 

також для того, щоб учасники могли себе відчули в ролі маніпуля-

торів. Під ассертивністю тут розуміється здатність уникнути тиску з 

боку оточуючих, впевнена і спонтанна (яка народжується зсередини) 

поведінка. 

Організаційні форми проведення тренінгу: грати рекомендується у 

вже добре «розігрітих» групах. Потрібно дуже просторе приміщення. 

Попередньо на підлозі заготовлюється велика «шахова дошка». Із 

такого розрахунку, щоб в одному квадратику міг вільно поміститися 

один учасник тренінгу, на підлозі кресляться крейдою квадратики або ж 

розкладаються квадратні плиточки (із ватману, лінолеуму або іншого 

матеріалу). Для краси клітинки можна розділити на «чорні» й «білі». 

Якщо тренеру здасться можливим, то кількість клітинок на шаховому 

полі можна скоротити (7 х 7 або 6 х 6). Також треба відзначити 

координатну сітку, як на звичайній шаховій дошці: a, b, c... 1, 2, 3... . 

На загальний огляд психолог вивішує два плакати «ТВОЇ обов’язки» і 

«МОЇ права». 

«ТВОЇ обов’язки» 

1. Ти не повинен безцеремонно й незалежно від інших оцінювати 

себе і свої вчинки. 

2. У тебе дуже багато зобов’язань по відношенню до оточуючих 

людей, колективу. 

3. Думай спочатку про інших, а не про себе. 

4. Для тебе найпростіше – пожертвувати власною гідністю і 

пристосуватися. 

5. Ти не повинен змінювати свою точку зору, інакше ти просто 

некомпетентний. 

6. Тобі не дозволено помилятися, а якщо помилишся, то повинен 

відчувати себе винуватим. 

7. Бажано, щоб ти зміг відповісти на будь-яке питання. 

8. Ти повинен прагнути до того, щоб усі люди тебе любили. 

9. Кожне твоє рішення має бути раціональним, обґрунтованим. 

10. Ти повинен бути чуйним та обізнаним, а не безжальним і 

байдужим невігласом. 

11. Якщо ти хочеш бути компетентним, то повинен шукати в 

усьому можливу вигоду. 

12. Ти повинен бути справжнім чоловіком (справжньою жінкою, 

справжнім менеджером, справжнім героєм тощо). 
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«МОЇ права» 

1. Я маю право оцінювати власну поведінку, думки й емоції 

самостійно. 

2. Я маю право не вибачатися і не пояснювати свою поведінку. 

3. Я маю право вибрати ступінь своєї відповідальності за 

вирішення проблем інших людей. 

4. Я маю право вибрати сам, що для мене найпростіше. 

5. Я маю право змінити свою думку. 

6. Я маю право помилятися. 

7. Я маю право сказати: «Я не знаю»; я маю право не бути 

ходячою енциклопедією. 

8. Я маю право не бути доларом, якого всі люблять. 

9. Я маю право приймати нелогічні рішення, що базуються на 

інтуїції. 

10. Я маю право сказати: «Я тебе не розумію». 

11. Я маю право сказати: «Мене це не цікавить». 

12. Я маю право якийсь час не бути справжнім чоловіком (жінкою, 

менеджером, героєм тощо). 

Якщо є потреба, ведучий роз’яснює основну ідею маніпуляцій – 

вселити тобі думку, що ти щось повинен. Пояснює, що найрозумніша 

«протиотрута» – відразу ж твердо пояснити співрозмовнику свої права, 

тобто негайно вибити ґрунт із-під такого роду маніпуляцій. 

Сама гра починається з того, що учасники вигадують собі «імена», 

які записують на двох аркушах паперу, що кріпляться на грудях і 

спині: «біла тура», «чорний слон», «зелений ферзь» і т. д. Імена 

повторюватися можуть. 

Учасники займають свої місця на «шахівниці», як хто захоче. 

Далі тренер дістає перекидний блокнот, із яким обходить по черзі 

учасників (важливо, щоб вони вже стояли на «дошці»). Кожен учасник 

записує в блокнот одне своє бажання, що стосується кінцевої 

диспозиції на дошці. Приклади бажань: щоб «біла тура» стояла на e2, 

щоб обидві «чорні пішаки» були в кутах дошки, щоб «зелений король» 

стояв поруч із «коричневим ферзем» і т. д. Бажання повинні стосуватися 

диспозиції інших гравців, а саме кінцевої диспозиції, а не процесу гри; 

не можна, щоб були бажання накшталт «щоб я всю гру простояв на 

одній клітинці». При цьому кожен наступний учасник читає бажання 

попереднього, перегортає сторінку і пише своє бажання. Перший 

учасник читає бажання останнього. 

Після цього починається власне «гра в шахи». Вона полягає в тому, 

що учасники по порядку пересуваються на вільні клітинки дошки, як 

їм заманеться. У кожного учасника є не більше хвилини для прийняття 
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рішення. Протягом цієї хвилини він може (а насправді, виходячи із 

завдань гри, повинен) консультуватися з іншими учасниками. Процес 

взаємних консультацій може носити довільний характер (звичайно, 

гравці повинні залишатися на своїх клітинах). Кожен гравець зобов’я-

заний зробити хід, тобто не можна залишатися на одному місці. 

Цілком може статися так, що в гравців не виникне конфлікту 

інтересів у процесі гри. Тому краще не робити «дошку» занадто 

великою; можна обмежувати бажання. 

Основні результати тренінгу: сформувати навички протистояння 

маніпуляціям із боку інших людей. 

 

8. Тренінг «Маріонетка» 

Мета тренінгу: дати учасникам на власному досвіді випробувати 

як стан повної залежності, так і стан, коли інший повністю залежить 

від тебе. 

Організаційні форми проведення тренінгу: тренінг проводиться 

фахівцем у групах осіб, кількість яких кратна трьом. 

Ця вправа має широке поле асоціацій, пов’язаних як із ситуацією 

«наркоман – наркотик», так і з різноманітними відносинами, що  

виникають у сім’ї підлітка або в компанії однолітків. 

Учасники розбиваються на трійки. У кожній вибирається «маріо-

нетка» і два «ляльковода». Вправа полягає в тому, що кожній підгрупі 

пропонується розіграти маленьку сценку лялькової вистави, де «лялько-

води» управляють всіма рухами «маріонеток». Сценарій сценки 

учасники розробляють самостійно, нічим не обмежуючи своєї уяви. 

Після обмірковування і репетицій підгрупи по черзі представляють 

свій варіант іншим учасникам, які виступають у ролі глядачів. Після 

того, як усі виступлять, ведучий проводить групове обговорення,  

під час якого всі охочі діляться своїми враженнями. Добре, якщо в 

обговоренні буде зроблено акцент як на почуттях «маріонетки», так і 

на почуттях «ляльководів», які керували її рухами. Учасники можуть 

говорити про різні почуття: незручність, напругу або, навпаки, почуття 

власної переваги, комфорту. 

Основні результати тренінгу: вироблення усвідомлення того, що і 

стан залежності, і гіперопіка роблять відносини між людьми спотво-

реними і неповноцінними. 

 

9. Тренінг «Дай яблуко» 

Мета тренінгу: відпрацювання принципів коректного формулювання 

прохань та розпоряджень. 

Організаційні форми проведення тренінгу: тренінг проводиться 

фахівцем у групах осіб, кількість яких кратна двом. 
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Демонстрація 

Змагаються двоє учасників: один просить іншого дати йому яблуко, 

інший же знаходить привід йому відмовити, посилаючись на брак 

інформації. 

– Дай мені, будь ласка, яблуко. 

– Я із задоволенням виконав би твоє прохання, але не можу – я не 

знаю яке. 

– Дай мені, будь ласка червоне яблуко. 

– Я із задоволенням виконав би твоє прохання, але не можу – я не 

знаю яке з червоних яблук. 

– … 

Гра хронометрується і триває доти, доки поки формулювання 

прохання не залишить «лазівки», щоб його не виконати. 

Вправа 
Учасники розбиваються на пари. Номер перший просить другого 

виконати будь-яку дію по відношенню до одного зі стільців у цій 

аудиторії. Потім номер другий просить номера першого виконати 

будь-яку дію по відношенню до одного зі столів у цій аудиторії 

(об’єкти прохань можуть бути будь-які, головне, щоб їх в аудиторії 

було декілька). 

Коментар: у передачі розпоряджень беруть участь дві сторони – 

та, що формулює і та, що є, і якість виконання завдання залежить  

від точності формулювання одним і чіткості розуміння його іншим 

учасником контакту. Це одна з неодмінних умов ефективної ділової 

комунікації. 

Обмеження: у грі не повинні застосовуватися некоректні ходи й 

маніпуляції: «Дай негайно», «Не дам і все», «Чому я повинен...» і т. д. 

Завдання – залишитися «в руслі» ділової етики відносин. 

Аналіз 
Принципи коректного формулювання прохань і розпоряджень: 

 зведення об’єкта до одиничного; 

 уведення семивимірного інформаційного простору: суб’єкт, об’єкт, 

мета, засіб, метод, простір, час. 

Основні результати тренінгу: вироблення навичок застосування 

ділової етики відносин у процесі віддавання розпоряджень та наказів 

підлеглому. 

  


