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Методичні рекомендації та тематика КР для студентів ІЗДН 
 

Контрольна робота з дисципліни виконується у 1 семестрі відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом в процесі засвоєння всього 

навчального матеріалу курсу «Психологія тімбілдінгу» 
Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання контрольної роботи, до 8 годин самостійної роботи. 

Варіанти завдань з контрольної роботи визначається сумою трьох останніх цифр номеру 

залікової книжки. 

Структура роботи включає наступні компоненти: титульний аркуш, теоретичний 

розділ, практичний розділ, список літератури, додатки. 
 
 

1 Соціально-психологічні механізми корпоративної культури 

2 Роль фахівця зі зв’язків з громад кістю у формуванні корпоративної культури 

3 Поняття групи та колективу 

4 Колектив та корпорація. 

5 Соціально-психологічний клімат у групі. 

6 Формування команди 

7 Специфіка внутрікомандних відносин 

8 Місія та візія організації та команди 

9 Сумісність і спрацьованість команди 

10 Домінуюча культура та субкультура 

11 Працездатність і стомлюваність 

12 Роль керівника у формуванні корпоративної культури 

13 Особливості особистості керівника 

14 Співвідношення понять лідерства і керівництва 

15 Психологічна культура проведення нарад 

16 Організація та проведення корпоративних заходів 

17 Управлінська команда як форма організації професіоналів 
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