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ТЕМА 1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

У результаті вивчення теми студенти набудуть компетенції:  

знати: поняття та структуру особистої відповідальності; індивідуально-психологічні 

особливості, що впливають на  роботу в команді; основні положення та 

інструментарій Тайм-менеджменту; сутність та складові стрес-менеджменту 

 вміти:   

 проявити свої індивідуальні особливості;  

 застосовувати сучасні підходи до наукової організації праці;   

 оптимально розподіляти свій час,  

 ефективно планувати свою діяльність та визначати 

пріоритети вирішення завдань;  

 оптимально реагувати на екстремальний вплив;  

 застосовувати методики подолання та профілактики стресу. 
 

 

1. Поняття та структура особистості    

Індивідуально-психологічні особливості, що 

впливають на  роботу в команді. 
 

 «Наша особистість – це сад, а наша воля – її садівник.…» 

Уильям Шекспір 
 

 

Основні теоретичні положення 

 

 Людина – родове поняття, що вказує на причетність 

істоти до вищого ступеня розвитку живої природи – людського роду; 

специфічна, унікальна єдність біологічного і соціального; система, в якій 

фізичне і психічне, природне і соціальне становлять нерозривну єдність 
 

 Індивід – окрема людина, особа в групі або суспільстві, окремий представник 

людської спільноти 
 

 Індивідуальність – сукупність своєрідних особливостей і властивостей 

людини, що характеризують людську неповторність і виявляється у рисах 

характеру, специфіці інтересів, якостей, здібностей, які відрізняють одну 

людину від іншої. 
 

 Особистість – людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси 

загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально неповторного. 

 Особистість – найважливіша соціальна ознака людині, яка представлена 

соціально зумовленими, психологічними характеристиками, які проявляються у 

суспільних зв’язках, відносинах, є стійкими, визначають поведінку людини, що 

має суттєве значення як для самої особи, так і для її оточення.  



Структуру особистості за З.Фрейдом становлять три інстанції : 

 Воно - це первісна, основна центральна частина структури особистості, яка 

містить усе успадковане при народженні, її зміст майже цілком несвідомий 

 Я, Его - це психічна інстанція, яка підпорядковується принципу 

реальності, постійно перебуває у зв’язку  з зовнішнім середовищем і 

виробляє ефективні способи спілкування з зовнішнім світом 

 Над Я, Супер Его - це моральні принципи людини, що визначають 

прийнятність чи неприйнятність для неї певного способу поведінки 
 

Структура особистості: 

Загальнолюдські якості: відчуття, сприйняття; мислення; пам’ять; воля; емоції. 

Соціально-специфічні риси: соціальні установки, ролі,  ціннісні орієнтації. 

Індивідуально-неповторні риси: темперамент, поєднання ролей, самосвідомість. 
 

 Темперамент – сукупність індивідуально-психологічних характеристик, що 

виявляються у силі, швидкості та врівноваженості нервових процесів. 

 

 

 

Сангвінік - людина із 

сильною, врівноваженою, рухливою 

нервовою системою, для якої 

властива висока швидкість реакцій 

Сангвінік продуктивний діяч, але лише тоді, коли багато цікавих йому справ, тобто при 

постійному збудженні. В іншому випадку він стає нудним, млявим, відволікається. Сангвінік легко 

переключається з однієї справи на інше. У стресовій ситуації виявляє "реакцію лева", тобто діє 

активно, зберігає самовладання. 

 

Флегматик – людина із 

сильною, урівноваженою нервовою 

системою, але інертною, внаслідок 

чого він на зовнішній вплив реагує 

повільно, неговіркий 

Флегматик має високу працездатність, добре чинить опір сильним і тривалим подразникам, 

але не здатний швидко реагувати в несподіваних важких ситуаціях. Він воліє завершити одну справу і 

тільки потім братися за інше. Флегматик - стратег, тому він постійно звіряє свій дії з 

перспективою. Флегматик міцно запам'ятовує все засвоєне; насилу відмовляється від вироблених 

навичок і стерео-типів; не любить міняти звички, розпорядок життя, роботу і друзів. Він важко і 

повільно пристосовується до нових умов; нерідко довго коливається, приймаючи рішення, але, на 

відміну від меланхоліка, обходиться без сторонньої допомоги. 

 

Холерик – це людина із 

сильною, неврівноваженою, 

рухливою нервовою системою, яка 

відзначається перевагою збудження 

над гальмуванням 

 

http://www.liveinternet.ru/users/4104947/post230058775/
http://psichov.net/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5/
http://www.health4human.ru/dieta-po-temperamentu/
http://www.liveinternet.ru/users/4104947/post230058775/
http://psichov.net/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5/
http://www.health4human.ru/dieta-po-temperamentu/
http://www.liveinternet.ru/users/4104947/post230058775/
http://psichov.net/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5/
http://www.health4human.ru/dieta-po-temperamentu/


Сила нервової системи дозволяє холерикові в критичні моменти працювати довго і 

нестримно. У цей час його здатність до концентрації сил дуже висока. Однак неврівноваженість 

нервових процесів холерика визначає циклічність у зміні його активності і бадьорості: захопившись 

якою-небудь справою, він пристрасно, з повною віддачею працює, але, як тільки сили виснажуються, 

холерик допрацьовується до того, що йому все несила. З'являються роздратування, поганий настрій, 

занепад сил, млявість. 

  

 

Меланхолік   – людина із 

слабкою нервовою системою, 

внаслідок чого він володіє 

підвищеною чутливістю навіть до 

слабких подразників, а сильний 

подразник може викликати зрив, 

розгубленість, стрес 
 

Його підвищена чутливість призводить до швидкого стомлення і падіння працездатності 

(потрібно досить тривалий відпочинок). Навіть незначний привід може викликати образу, сльози. 

Його настрій дуже мінливий, але звичайно меланхолік намагається приховати, не виявляти зовні свої 

почуття, не розповідати про свої переживання, хоча і схильний віддаватися їм. Він часто сумний, 

пригнічений, невпевнений у собі, тривожний, у нього можуть виникнути невротичні розлади. 

Володіючи високою чутливістю нервової системи, меланхоліки нерідко мають яскраво виражені 

художні й інтелектуальні здібності. 
 

 

http://www.liveinternet.ru/users/4104947/post230052154/
http://www.liveinternet.ru/users/4104947/post230052154/


 
 

 



 
 

 



 Поведінка людини — різновид людської діяльності, форма адаптації, що 

здійснюється за рахунок зміни взаємодії людини з чинниками довкілля.  
 

 Характер – сукупність стійких індивідуальних властивостей особистості, що 

проявляються в типових способах діяльності та спілкування, в типових 

обставинах і визначаються ставленням особистості до них. 
 

 Статус особистості - становище індивіда в системі міжособистісних відносин у 

групі, суспільстві, його права, обов'язки і привілеї. 
  

 Позиція особистості - погляди, уявлення, установки особистості відносно умов 

її життєдіяльності 
  

 Роль особистості - певна соціальна, психологічна характеристика особистості, 

спосіб поведінки залежно від її статусу і позиції у групі, суспільстві, системі 

міжособистісних, суспільних відносин 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ до п.1  
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ. 

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗА ЗМІСТОМ ЛЕКЦІЇ 

 

 Поняття та структура особистості    

 Поняття та види темпераменту 

 Сутність та типи характеру  

 Статус, позиція та  роль особистості 

 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ: 

 Надати сутнісну характеристику поняття «особиста 

відповідальність».  

 Які сторони особистої Вам відомі? 

 Сформулюйте зміст поняття «почуття відповідальності». 

 Що таке звичка?  

 Чому потрібно позбавлятися шкідливих звичок? 

 Розкрити зміст високого рівня відповідальності – «домовленість». Яки види 

домовленості Ви знаєте? 

 Назвати умови виконання домовленостей. 

 Наведіть показники особистісного розвитку. 

 Наведіть опис концепції рівнів особистої відповідальності.  

 Що таке коло цінностей? Яку роль воно відіграє в розвитку особистості? 

 Які основні етапи життєвого шляху особистості Вам відомі? 

 Якими особливостями характеризується  «лінійка ділової відповідальності»? 

 Як впливає  розвиток особистої відповідальності у взаємодії з клієнтами? 

 



ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ №1:   

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ або  

ОГІРОК : ПОМІДОР :  ДИНЯ : КАВУН  
 

Інструкція до виконання:  

Дайте відповідь на два питання:  

1. Ви більше любите огірок або помідор?  

2. Ви більше любите диню або кавун?  

Комбінація з двох слів і стане результатом.  

Результати тесту "Огірок, помідор, диня, кавун".  

 
 

 

• В основному це творчі люди. Але не тому, що всією душею 

люблять мистецтво, а через свій характер.  

• Імпульсивність і запальність - це тільки вершина айсберга.  

• Насправді в душі огірково-кавунових постійна метушня і 

хаос, навіть коли зовні вони спокійні.  

• Людина завжди знаходиться в пошуку чогось, а свою 

злість виливає на близьких.  

• З таким характером складно бути вчителем або лікарем. 

Тому люди йдуть у крайнощі: або замкнуті художники, або 

агресивні бізнесмени.  

 
 

 

• Жінки дуже рідко вибирають таку комбінацію, адже вона 

вважається "мужньою". Тому такі жінки найчастіше 

стають начальниками.  

• Чоловіки огірки-дині в житті спокійні, все продумують і 

прораховують, вкрай рідко можуть піддаватися чужому 

впливу. Жінки називають таких чоловіків "справжніми 

чоловіками", і обирають їх, коли хочуть відчувати себе в 

безпеці.  

• Але людей без недоліків не буває. Спокійне і продумане 

життя іншим здається нудним. Чоловіки геть позбавлені 

романтики і з боку можуть нагадувати роботів. Так що не 

чекайте від огірково-динних кавалерів квітів і сюрпризів. 

 
 

 

• Цей тип людей має добрий смак і любить вишуканість.  

• Творчі, як і огірково-кавунові, але більш емоційно 

врівноважені.  
• Помідорно-диняче поєднання більше підходить жінкам. 

Тому жінки цього типу стають вірними дружинами і 

відмінними матерями.  
• А от з чоловіками не все так добре - їм не вистачає 

мужності, часто вони стають самозакоханими, 

егоїстичними і трохи жіночними. . 



 
 

 

• Помідорно-кавунові люди - це оптимістичні 

екстраверти. Вони люблять спілкуватися, веселитися і 

жити в своє задоволення.  

• Правда, чоловіки дуже ліниві, а жінки надто емоційні.  

• Але такі люди розташовують до себе і навколишні 

прощають їм будь-які недоліки.  

• Слід також згадати, що помідорно-кавунові люди 

люблять говорити прямо в лоб, все що думають і чого 

краще б не говорили. Вони й самі страждають від такої 

безтактності, але зі своєю мовою вдіяти нічого не можуть.  

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ №2:   
 

ВАШЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 
 

Інструкція до виконання:  

Дайте відповідь на питання:  
 

1. Як часто вас відвідують думки, що вам не варто було говорити або робити 
щось: 

а) дуже часто; 
б) іноді; 
в) практично ніколи. 
2. Якщо ви спілкуєтеся з блискучою і дотепною людиною, ви: 
а) будете намагатися перемогти її в дотепності; 
б) не будете вплутуватися в змагання, а віддасте йому належне і закінчите розмову; 
в) підтримуєте бесіду і запам'ятати його жарти, щоб потім переказати знайомим. 
3. Виберіть одну з думок, найбільш вам близьку: 
а) те, що багатьом здається везінням, насправді - результат наполегливої праці; 
б) успіхи часто залежать від щасливого збігу обставин; 
в) у складній ситуації головне - не завзятість або везіння, а людина, яка зможе 

схвалити або утішити. 
4. Вам показали шарж або пародію на вас, ви: 
а) будете сміятися і зрадієте тому, що в вас є щось оригінальне; 
б) теж спробуєте знайти щось смішне у вашому партнері і висміяти його; 
в) заперечуватимете, але не подасте, виду. 
5. Ви завжди поспішаєте, вам бракує часу, ви беретеся за виконання завдань, 

які перевищують можливості однієї людини: 
а) так; 
б) немає; 
в) не знаю. 
6. Ви вибираєте туалетну воду в подарунок подрузі (другу), тому купите: 
а) туалетну воду, яка подобається вам; 
б) туалетну воду, якої, як ви думаєте, буде радий (а) подруга (друг), хоча вам 

особисто вона не подобається; 
в) туалетну воду, яку рекламували в недавній телепередачі. 
7. Ви любите уявляти собі різні ситуації, в яких ви ведете себе зовсім інакше, 

ніж в житті: 



а) так; 
б) немає; 
в) не знаю. 
8. Чи зачіпає вас, коли ваші колеги досягають більшого успіху, ніж ви: 
а) так; 
б) ні; 
в) іноді. 
9. Чи доставляє вам задоволення заперечувати кому-небудь: 
а) так; 
б) ні; 
в) не знаю. 
10. Закрийте очі і спробуйте уявити собі три кольори підряд (який з них вам 

бачиться яскравіше): 
а) блакитний; 
б) жовтий; 
в) червоний. 

Результат: 

 
1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  

А  1  5  5  3  1  5  1  1  5  1  

Б  3  1  1  4  5  3  5  5  1  3  

В  5  3  3  1  3  1  3  3  3  5  

 

38 - 50 балів 
Ви задоволені собою і впевнені в собі. 
У вас велика потреба домінувати над людьми, ви любите підкреслювати своє «я», 

виділяти свою думку. 
Вам байдуже те, що про вас говорять, але самі маєте схильність критикувати інших. 
Чим більше у вас балів, тим більше вам підходить визначення: "Ви любите себе, але 

не любите інших". 
У вас є один недолік: занадто серйозно до себе ставитеся, не сприймаєте ніякої 

критики. Цілком можливо, що ви вже відчуваєте себе "на висоті". Гордовитих і 
поблажливих, нехай навіть королів, відверто кажучи, недолюблюють. Тому не 
дивуйтеся, якщо до вас ставляться не зовсім там, як вам хотілося б. 

Ви самі - творець свого іміджу. 
24 - 37 балів 
Ви живете в злагоді з собою, знаєте і можете собі довіряти. 
Маєте дорогоцінне вміння знаходити вихід з важких ситуацій як особистого 

характеру, так і у взаєминах з людьми. 
Формулу вашого ставлення до себе і оточуючих можна висловити словами: 

"Задоволений собою, задоволений іншими". 
У вас нормальна здорова самооцінка, ви вмієте бути для себе підтримкою і джерелом 

сили і, що найголовніше, не за рахунок інших. Вас люблять і приймають так само, як і ви 
себе. 

На цій основі ви легко можете створити будь-який новий стиль, який гармонійно 
впишеться в ваш імідж. 



10 - 23 бали 
Очевидно, ви незадоволені собою, вас мучать сумніви і незадоволеність: своїм 

інтелектом, здібностями, досягненнями, своєю зовнішністю, віком, статтю. 
Зупиніться! Хто сказав, що любити себе - погано? Хто навчив вас, що думаюча 

людина повинен бути постійно собою незадоволений? 
Зрозуміло, ніхто не вимагає від вас самовдоволення, але ви повинні приймати себе, 

поважати себе, підтримувати в собі цей вогник. Інакше вам все життя доведеться 
прожити в шкурі сірої миші. Погодьтеся - не найприємніший спосіб. Але ж під цим 
одягом ховаються гідності. Вам же потрібно тільки зуміти прийняти їх і показати 
нарешті іншим. 

Не бійтеся! Колись адже потрібно починати вчитися любити себе. 

1. Тайм-менеджмент. 
 

Один бізнесмен все життя присвятив розвитку свого 

бізнесу, плідно працював, накопив великий статок. Він 

вирішив, що нарешті-то візьме собі рік відпочинку від 

роботи і поживе у розкоші, яку може собі дозволити.  

Але не встиг він прийняти це рішення, як до нього 

спустився ангел смерті.  

Будучи професійним торговцем, бізнесмен вирішив 

будь-яким чином умовити продати йому хоч трохи 

часу: 

Дай мені три дні життя, і 

можеш взяти третину мого стану. Ангел не погоджувався. 

Гаразд, тоді половину… а хочеш візьми усе! Дай мені 

всього один день, щоб я зміг насолодитися красою землі і 

провідати родину, яку через вічну зайнятість давно не бачив. 

Але ангел був непохитний. 

Тоді чоловік став благати дати йому хоча б пару хвилин, 

щоб написати синові прощальну записку. Це бажання було 

задоволено. 

«Дорожи своїм часом, - написав він. - За всі свої мільйони я не зміг купити і 

однієї години».  
 
 

 
 

Основні теоретичні положення 

 

 

 Час - міра тривалості існування всіх об'єктів, 

характеристика послідовної зміни їхніх  станів у процесах 

зміни та розвитку. 
 

 Об'єктивний час - загальний для всіх людей (секунди, хвилини, години, доба, 

рік тощо), їм вимірюють тривалість подій, він строго структурований і незмінно 

служить еталоном, відповідно з яким живе людство.   

http://vector-images.com/clipart/clp2725642/?lang=rus
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 Суб'єктивний час більше абстрактний, ніж об'єктивний, так як не піддається 

вимірюванню, що не обчислюється хвилинами або днями і є відчуттям часу. Він 

неоднаковий і трансформується в залежності від виду діяльності, протікає з 

неоднаковою швидкістю через почуття і дії людини, тому є підконтрольним типом часу.   

 

Принципи  управління часом В. Парето.   
 

Згідно теорії В. Парето: за перші 20% часу досягається 80% результатів, 

інші ж 80% витраченого часу приносять лише 20% загального підсумку. 

 

Таблиця 2-Принципи часу В.Парето 

Витрати ресурсу часу Внесок в основний результат 

80% витраченого часу (численні «другорядні» 

проблеми)  

20% підсумкового результату 

20% витраченого часу («життєво важливі» 

проблеми)  

80% підсумкового результату 

 

Керуйся цими правилами - і управляти своїм часом буде легко! 
 

 Не вбивай час 
Всі ми час від часу вбиваємо свій час - безглуздим переглядом новин і фотографій в 

соцмережах, іграми на комп'ютерах і смартфонах. І що цікаво - в основному ми 

знаємо свого ворога в обличчя. Дуже важливо не тільки розпізнати його, а й почати 

діяти.  Якщо ти не можеш відмовитися від таймвейстерів - відводь для них 

певний час протягом дня. Це може бути 30 хвилин до обіду або ж 30 хвилин до кінця 

робочого дня. Найважливіше - не починати сидіти в соцмережах і іграх на початку 

робочого дня або після роботи вдома - може затягнути надовго  . 
 

 Часові рамки 
Став часові рамки для виконання певних завдань. Завжди складай список всіх справ 

і тоді ти не будеш витрачати час на з'ясування того, що потрібно робити - готовий 

план на день буде вже готовий. Радимо робити план на тиждень в неділю. 

Обов'язково оцінювати свої реальні сили, не бути зверхзадачною, але й не бути 

поблажливою щодо себе. 
 

 Живи за планом 

Комусь ця порада може здатися нудною, але план виховує в нас 

пунктуальність і відповідальність перед собою. Докладний 

графік на день переносить економію часу на новий рівень. У 

тебе вже все розплановано, немає часу щоб витрачати час, і 

якщо ти впораєшся з завданнями раніше покладеного - 

таймвейстери будуть сприйняті як винагорода, що теж непогано. 

Крім того, веди повний список справ - записуй в план все, аж до 

телефонних дзвінків. Таким чином ти наглядно побачиш, що в 

тебе занадто багато справ, щоб витрачати час даремно. 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ до п.2 лекції 
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ. 

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗА ЗМІСТОМ ЛЕКЦІЇ 
 

 Сутність та типи часу  

 Управління ресурсом часу  

 Метод «Альпи» 

  Система управління часом Бенджаміна Франкліна  

 Метод Дуайта Ейзенхауера  

 Метод управління часом В. Парето.  

 Метод пріоритетів  «АБВ- аналіз»,  

 Аналіз витрат часу через складання листка «денних 

перешкод» 

 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ: 

 Що таке система планування робочого часу? Навіщо вона потрібна? 

 Які принципи і правила планування робочого часу Ви знаєте? 

 Які методи планування робочого часу Вам відомі? 

 Що таке щоденник часу та у чому його переваги? 

 

ТЕСТ ФІЛІПА ЗІМБАРДО 

 

 «ВАШІ ІНДИВІДУАЛЬНІ  ЧАСОВІ ЗОНИ» 

 

Дос лідження доктора Філіпа Зімбардо зі Стенфордського 

університету говорять про те, що кожна людина може жити в одній 

(або в двох) з чотирьох часових зон. 

Представлений нижче тест дозволить Вам визначити, в якій з них 

віддаєте перевагу жити Ви, а також краще зрозуміти особливості 

свого індивідуального робочого стилю. 
 

Зона 1: 

 Я віддаю перевагу спокійному життю, вільному від зайвої напруги. 

 Я люблю працювати у власному темпі і займаю розслаблену позицію по 

відношенню до граничних  термінів. 

 Я вважаю, що якщо щось не зроблено точно в строк, то це не має особливого 

значення. 

 Я не особливо добре організований і рідко вчасно приходжу на зустрічі. 

Зона 2: 

 Найбільше задоволення приносить мені спілкування з друзями. 

 Я люблю вечеряти в компанії і відвідувати вечірки. 

 Я часто поступаю імпульсивно і не завжди достатньо продумую наслідки своїх 

вчинків. 



 Я швидше поводжуся спонтанно, ніж намагаюся планувати кожну деталь 

життя. 

 Я віддаю перевагу роботі, що відрізняється великою різноманітністю, і тій, де 

можна швидко побачити результати своєї праці. 

Зона 3: 

• Я намагаюся ретельно організувати своє життя і віддаю перевагу заведеному 

порядку, а не різноманітності. 

• Я уважний до свого харчування, регулярно виконую фізичні вправи, маю медичну 

страховку та застрахував своє життя. 

• Я ретельно продумую свої дії. 

Зона 4: 

• Я люблю працювати в умовах стислих кінцевих термінів і горджуся своєю 

пунктуальністю. 

•  Зазвичай я добре організований і найкраще працюю у напружених умовах. 

• Я згоден, що мені складно розслабитися. 

• Мені подобається вирішувати завдання, які містять виклик. 

• Як правило, я приходжу на зустрічі вчасно і в останню хвилину. 
 

Що показав ваш вибір? 
 

Зона 1: 

• Люди цієї зони мають так званий «миттєвий фаталістичний» погляд на 

життя.  

• Їх філософію найкраще можна узагальнити іспанським словом «маньяна» 

(тобто завтра).  

• Вони займають розслаблену позицію відстрочки і воліють, наскільки це 

можливо, відкладати свої рішення.  

• Якщо Ви віднесли себе до цієї зони, то Вашою перешкодою до кращої 

організації часу може бути нездатність розпочати нову справу або 

відсутність наполегливості в продовженні розпочатого. 

Зона 2: 

• Люди, що живуть в цій зоні, називаються «гедоністами справжнього» (від 

грец. «Насолода»; етичне вчення, що дало назву філософській школі, яка 

метою життя і вищим благом визнає насолоду), тому що ними керує 

прагнення до швидкої винагороди і задоволення. Якщо ви віднесли себе до 

цієї зони, то можливою перешкодою до організації часу може стати ваша 

неприязнь до планування та організації взагалі.  

• Ви можете відкласти термінові, але неприємні завдання на користь менш 

пріоритетних, але більш приємних справ. 

Зона 3: 

• Кажуть, що люди, що вибирають цю зону, «оріентіровані на майбутнє», тому 

що вони ставлять перед собою довгострокові особисті цілі і планують кар'єру 

набагато вперед.  

• Якщо Ви віднесли себе до цієї зони, то цілком імовірно, що Ви вже достатньо 

ефективно організували себе і свій час. 



• Однак Ваші вміння можна покращити, а Ваш час організувати ще більш 

ефективно. 

Зона 4: 

• Це вибір людей, про яких говорять, що вони  «гостро відчувають час». 

• Вони люблять працювати за суворим графіком  і вимагають пунктуальності як 

від себе, так і від інших.  

• Якщо Ви віднесли себе до цієї зони, то Вам, можливо, важко мати справу з 

менш пунктуальними людьми, які не так неухильно дотримуються  

установлених термінів.  

• Перешкодою для поліпшення організації часу може бути згадана вище 

захопленість піковим станом, які виникають з наближенням крайнього 

терміну. 
 

Практичне завдання 1.  Аналіз витрат часу,  складання листка «денних 

перешкод» 
 

 Формуляр денних перешкод. До формуляру денних перешкод слід занести 

всі перешкоди або перерви в роботі, що гальмують чи порушують запланований 

трудовий процес (телефонні розмови, час, витрачений на чекання, тощо).  

До перешкод часу відносяться:  

• телефонні розмови,  

• невміння слухати інших,  

• друзі, які відволікають від роботи,  

• технічні проблеми з комп'ютерами,  

• глобальна мережа Інтернет,  

• недосконалість планування часу,  

• прагнення все зробити відразу  

і багато іншого - загалом, все те, що заважає ефективно працювати. 

Для боротьби з ними необхідно проводити щоденний аналіз, а саме 

перераховувати перешкоди, при цьому зазначаючи, скільки часу вони відняли у Вас.  

В стовпець «зовнішні причини» заносяться об'єктивні, не залежні від дій 

причини виникнення перешкоди - описуються розгорнуто і максимально точно. 

У стовпці «внутрішні причини» описуються суб'єктивні, безпосередньо 

пов'язані причини виникнення перешкод, наприклад такі стани, як апатія, втрата 

інтересу до роботи, неуважність тощо. 

У стовпчик «ідеї» вписуються зауваження, міркування, пов'язані з тим, як 

можна позбутися перешкод, краще організувати власну роботу, змінити характер 

спілкування з різними людьми.  

 

Потім необхідно оцінити важливість перешкод за певний час. 

Зафіксуйте все, що відриває від справ:  

Д — друзі,  

О — одногрупники,  

Рд — родина,  

См- соціальні мережі,  



Ін — інші. 

 

№ 
Перешкоди , інтервал 

часу (від___ до ___) 

Тривалість, 

хв 

Причини перешкод 
Ідеї 

зовнішні внутрішні 

      

 

Практичне завдання 2.  Планування часу за Методом  Дуайта Ейзенхауера 
 

Залежно від терміновості і важливості Д. Ейзенхауер запропонував чотири 

пріоритетності справ (табл. 1).  

 

Таблиця 1-Матриця пріоритетів Д.Ейзенхауера 

 

 Термінові справи Менш термінові справи 

Важливі 

справи  

1 - важливе і термінове 

вирішення криз; невідкладні 

завдання; проекти, у яких 

«горять» терміни здавання 

2 – важливе і менш термінове 

планування нових проектів; оцінка 

отриманих результатів; превентивні 

заходи; налагодження відносин; 

планове виконання проектів; 

визначення нових перспектив, 

альтернативних проектів 

Менш 

важливі 

справи 

3 – менш важливе, але термінове 

перерви; деякі дзвінки; наради; 

розгляд невідкладних матеріалів; 

громадська діяльність 

4 – менш важливе і менш термінове 

рутинна робота; деякі листи; 

дзвінки; «поглиначі» часу; розваги 

  

Метод, запропонований президентом США, генералом Дуайтом Ейзенхауером, є 

досить простим допоміжним засобом, особливо для тих випадків, коли необхідно 

швидко прийняти рішення щодо того, якому завданню віддати перевагу. Пріоритети 

встановлюються за такими критеріями, як терміновість і важливість справи. 

 

Завдання: Ви – студент Державного університету телекомунікацій, 

заплануйте свої справи на навчальний рік за Методом Дуайта Ейзенхауера. 

 

 Термінові справи  Не термінові справи  

Важливі справи    

Неважливі справи    

 

Практичне завдання 3.  Облік часу за Карткою  Гастєва 
 

Ви, спеціаліст відомої компанії. Вам потрібно розробити власну картку 

щоденного обліку часу за методикою ГАСТЄВА, яку потрібно  поділити  на 

кілька етапів (масштаб однієї клітини - 30 хвилин), та визначити реальну картину 

втраченого часу.  

Відповідь обґрунтуйте. 



 

Практичне завдання 4.  Облік часу за журналом часу 
 

Ви, керівник функціонального підрозділу телекомунікаційного підприємства. 

Потрібно розробити журнал часу, в якому пропонується розбити кожен день тижня 

на 15-хвилинні проміжки.  

Проаналізуйте отримані данні та сформуйте бланк підсумкової оцінки перешкод  за 

обліковий період.  

Результати наведіть в таблиці:  

 

Бланк підсумкової оцінки перешкод за обліковий період 

 

Перешкода  Час  Завдання  Катастрофічність  Причини  Усунути  

…  … …  …  …  …  

 

У стовпці «катастрофічність» у відсотках оцінюється ступінь негативних наслідків 

для роботи (100% означає, що діяльність неможлива, повністю зруйнована 

перешкодою).  

У стовпець «причини» записуються найчастіші за певний період зовнішні та 

внутрішні причини, що призводять до виникнення конкретної перешкоди.  

І нарешті, в стовпці «усунути» цифрою вказується черговість усунення кожної 

перешкоди.  

Потім необхідно підібрати ефективні методи боротьби з перешкодами, і починати 

вдосконалювати робочий час.  

 
 

1. Стрес-менеджмент. 
 

Провалився у одного селянина віслюк у колодязь. 

Господар задумався: : «Віслюк мій старий, йому 

недовго жити залишилося. Я все одно збирався купити 

нового, молодого віслюка. Та й колодязь цей - майже 

висохлий. Я давно збирався його закопати і вирити 

новий. Чому б мені одним разом не закопати і віслюка, 

і старий колодязь?» Селянин покликав сусідів, щоб вони 

допомогли йому закопати колодязь. Люди дружно 

взялися за лопати і почали кидати в колодязь землю. 

Віслюк обурено закричав та раптом, на загальний 

подив, притих.  

Селянин глянув вниз і здивувався. Віслюк не кричав, тому що був зайнятий 

справою: він струшував шматки землі, котрі падали йому на спину і швидко 

приминав їх ногами. Дуже скоро він опинився нагорі і вистрибнув з колодязя. Чим 

здивував усіх присутніх і змінив рішення господаря. 

 



У житті на кожного з нас можуть падати шматки бруду. Можна голосно 

кричати і обурюватися, але ж є й інший шлях. 
  

Основні теоретичні положення 
 

 Стрес — неспецифічна реакція організму у 

відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, 

яка перевищує норму, а також відповідна 

реакція нервової системи.  
 Стрес-менеджмент - комплекс заходів по запобіганню стресу та 

реабілітації людини після його появи.   
 Стресостійкість менеджера – це його здатність свідомо протистояти 

тривалому стресу, оскільки ми знаємо, що постійне перебування у 

нервовому напруженні негативно впливає на роботу організму та й на 

безпосереднє виконання обов‘язків працівниками. 
 Управління стресами – це процес цілеспрямованої дії на персонал 

організації в цілях адаптації особи до стресової ситуації, усунення джерел 

стресу і опанування методами їх нейтралізації усім персоналом 
  

МЕТОДИ  ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСІВ: 
Це релаксація та аутогенне тренування, надання першої допомоги при 

гострому стресі, аутоаналіз особистого стресу та протистресовий стиль життя, 

який в себе включає: 

• Відстоювання власних прав і потреб;  

• Встановлення низкостресових відносин взаємної поваги;  

• Ретельне відбирання друзів і зав'язування відносин, які є підбадьорливими і 

спокійними. 

• Участь у цікавій, вдячній роботі, яка приречена на справжню винагороду. 

Збереження стимулюючого робочого навантаження, де періоди перевантаження і 

криз врівноважуються періодами перепочинку. 

• Врівноваження небезпечних подій корисними цілями і позитивними подіями, до 

яких варто прагнути. 

• Збереження гарної фізичної форми, добре харчування, виключння 

вживання  алкоголю  і тютюну. 

• Витрачання енергії на види діяльності, які в цілому приносять почуття 

задоволення (робота, громадська  діяльність, відпочинок, культурні заходи, сім'я, 

близькі друзі, при потребі, перебування на самоті). 

• Знаходження задоволення в простій діяльності — споглядання сходу сонця, 

розквітлих квітів, поверхні моря, приготування смачної страви, гра з дитиною. 

• Насолода життям у цілому; можливість глузувати з себе; мати добре розвинуте 

почуття гумору. 

• Здатність виражати природні потреби, бажання і почуття без виправдання. 

• Ефективний розподіл часу, уникнення напружених ситуацій. 

 

 



7 СПОСОБІВ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ТРИМАТИ ГОРМОН СТРЕСУ ПІД 

КОНТРОЛЕМ: 
 

Якщо Ви знаходитесь у стресовому стані, у Ваз різко зростає рівень кортизолу. 

Кортизол, або «гормон стресу» регулює кров'яний тиск і мобілізує імунну систему, 

коли нам загрожує фізична небезпека або ми переживаємо сильні негативні емоції. 

Але проблема в тому, що постійно високий рівень цього гормону, викликаний 

перманентними заворушеннями і переживаннями, руйнує імунну систему.    

 1. Щоб знизити рівень кортизолу на 20%, медитуйте. Китайські вчені 

провели експеримент, в ході якого всі учасники повинні були медитувати кожен 

день протягом шести тижнів. Результати дослідження перевершили всі очікування - 

аналізи показали, що абсолютно у всіх випробовуваних показники кортизолу і 

кров'яного тиску суттєво зменшилися. А за даними університету Махаріші, у людей, 

які щодня медитували протягом чотирьох місяців, рівень гормону стресу знизився в 

середньому на 20%, в той час як у тих, хто не практикував такий спосіб 

розслаблення, навпаки - продовжив зростати. 

 2. Щоб знизити рівень кортизолу на 66%, послухайте музику. Спокійна 

музика допоможе заспокоїтися, якщо Ви хвилюєтеся або відчуваєте, що запас 

терпіння добігає кінця. Наприклад, пацієнти медичного центру в Осаці, яким лікарі 

під час гастроскопії включали приємну фонову музику, відчували менший стрес, 

ніж люди, що проходили аналогічну процедуру в повній тиші. Цей принцип працює 

не тільки у відношенні неприємних медичних досліджень, але і в принципі в будь-

яких ситуаціях, коли ви відчуваєте хвилювання і не можете розслабитися: після 

важкого дня включите за вечерею щось джазове або блюзовое, п'ять хвилин - і ви 

забудете про всі неприємності на роботі. А готуватися до сну краще під 

акомпанемент заспокійливою фортепіанної музики, ніж войовничого телевізора. 

 3. Щоб знизити рівень кортизолу на 50%, спите більше шести годин. Це 

тільки на перший погляд здається, що між шістьма і вісьма годинами сну немає 

особливої різниці. Подумаєш - 120 хвилин, хіба вони можуть щось змінити! А між 

тим 2:00 сну зменшують вироблення гормону стресу в два рази. Німецькі вчені з 

Інституту аерокосмічної медицини з'ясували, що у пілотів, які сплять 6:00 і менше 

протягом тижня, рівень кортизолу під час виконання службових обов'язків істотно 

зростає і зберігається підвищеним ще кілька днів. Необхідні 8:00 сну дозволяють 

організму відновитися після стресу, а ось хронічний недосип, навпаки - тільки його 

примножує. Але якщо лягти раніше в черговий раз не вдалося, то пара годин 

денного сну допоможе врятувати становище і стримати виробництво «нервового» 

гормону. Проте поки не у всіх офісах є зручні дивани, на яких можна подрімати 

після обідньої перерви, розраховувати варто тільки на повноцінний нічний сон. 

 3. Щоб знизити рівень кортизолу на 47%, випийте чашку чорного чаю. 

Краще визначення цій властивості чорного чаю дали англійці, які називають його 

напоєм звеселяючим, але не п'янким. А експеримент, під час якого добровольці з 

Університетського коледжу Лондона мали виконати складне стресове завдання, 

тільки підтвердив цю характеристику. Так, у студентів, які регулярно вживали 

чорний чай, вже через годину рівень кортизолу в крові впав на 47%, а у їхніх колег, 

які весь час пили інший чай, знизився лише на 27%. Автор експерименту професор 



Ендрю Степто пов'язує цю особливість чаю з вхідними в його склад поліфенолами і 

флавоноїдами - антиоксидантами, які крім інших корисних властивостей 

відповідальні за розслаблений стан людини під час і після чаювання. 

 Щоб знизити рівень кортизолу на 39%, проведіть час з веселим другом.  

Спілкування з другом, який в будь-який момент вас вислухає і постарається 

перетворити всі ваші переживання жартома, допоможе не тільки впоратися з 

хвилюванням, але навіть нейтралізувати гормональну реакцію організму на стрес. 

Досить одного тільки передчуття сміху, щоб знизити рівень кортизолу майже вдвічі. 

А якщо з якихось причин ваш друг знаходиться поза зоною доступу і терапевтична 

зустріч з ним ну ніяк не може відбутися, Ви можете добитися схожого ефекту, 

влаштувавши собі домашній перегляд фільмів з вашого персонального рейтингу 

топ-5 улюблених комедій. Пара серій «Друзів» - і ніякого стресу. 

 Щоб знизити рівень кортизолу на 31%, відвідайте сеанс масажу.  

Невеликий розслабляючий масаж діє краще будь-якого заспокійливого, до того ж 

він ще й в тисячу разів корисніше. За даними університету Майамі, у людей, які раз 

на тиждень протягом місяця проходили півгодинний сеанс масажу, рівень кортизолу 

знизився майже на одну третину. Спа-процедури допомагають не тільки тримати 

гормон стресу в нормі, але і виробляти гормони задоволення, такі як серотонін і 

дофамін. Тому якщо ви ще не придумали, що подарувати близькій людині на Новий 

рік, то абонемент на 10 сеансів масажу або будь-яких інших розслаблюючих 

процедур буде безпрограшним варіантом. 

 Щоб знизити рівень кортизолу на 16%, жуйте жувальну гумку. На випадок 

непередбаченої стресовій ситуації завжди майте під рукою жувальну гумку. Коли 

будете відчувати, що ось-ось вибухне від люті, одна платівка жуйки допоможе вам 

миттєво зняти напругу. Принаймні, дані університету Нортумбрії у Великобританії 

показують, що в слині людини, яка жував гумку в момент стресу, вміст кортизолу 

було на 12% менше, ніж в слині людини, яка нічого не робив. Вчені пояснюють це 

властивість тим, що монотонне жування збільшує приплив крові і стимулює 

нейронну активність в деяких ділянках мозку. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ до п.3 лекції 
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ. 

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗА ЗМІСТОМ ЛЕКЦІЇ 
 

 Сутність стресу. Види стресу. 

 Основні причини стресу 

 Поняття і види стресорів. 

 Основні риси психічного стресу 

 Основні риси організаційного стресу 

 Поняття стрес-менеджменту. Стресостійкість. 

 Основні методи управління стресом  

 Процес реагування на екстремальний вплив.. 



 Методи боротьби і профілактика стресу. 

 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ: 

 Охарактеризуйте поняття «стрес-менеджменту» в процесі міжособистісних 

комунікацій. 

 Які фактори та фізіологічні ознаки стресу Вам відомі? 

 Які шляхи подолання стресових ситуацій Ви використовуєте у своєму житті? 

 

ТЕСТ №1  «ПЕРВИННА ДІАГНОСТИКА СТРЕСУ» 

Інструкція до виконання:  

Дайте відповіді на питання 

1. Ви часто відчуваєте тривогу без видимих причин 

2. Ви часто відчуваєте страх 

3. Ви часто стурбовані тривалий час 

4. Вам важко зосередитися 

5. Ви дратівливі 

6. У Вас виникають напади прискореного серцебиття 

7. Вам важко заснути або Ви неспокійно спите 

8. Вранці Ви прокидаєтеся з відчуттям втоми 

Якщо на 5 і більше питань Ви відповідаєте позитивно, то це є ознакою стресу 

 

ТЕСТ №2 САМООЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСУ? (СЛАВКО ПЕНЧЕР) 

Інструкція до виконання:  

Дайте відповіді на питання  «Рідко» - «іноді» - «часто» 

1. Думаю, мене недооцінюють в колективі 

2. Намагаюся працювати, навіть якщо не зовсім здоровий 

3. Постійно переживаю за якість своєї роботи 

4. Буваю налаштований агресивно 

5. Чи не терплю критики на свою адресу 

6. буваю дратівливий 

7. Завжди намагаюся бути лідером 

8. Мене вважають наполегливим і наполегливим 

9. страждаю безсонням 

10. Своїм недргугам можу дати відсіч 

11. Емоційно і болісно переживаю неприємності 

12. Бракує часу на відпочинок 

13. Бракує влади, щоб реалізувати себе 

14. У мене виникають конфліктні ситуації 



15. Я все роблю швидко 

16. У мене не вистачає часу, щоб зайнятися улюбленою справою 

17. Відчуваю страх, що не встигну зробити необхідне 

18. Я дію зопалу, а потім переживаю за свої справи і вчинки 
 

 Якщо більше 10 відповідей «рідко» - високий рівень стресостійкості, 

 якщо більшість відповідей «іноді» - середній, 

 якщо більшість «часто» - низький. 
 

ТЕСТ №3 «ТЕСТ НА СТІЙКІСТЬ ДО СТРЕСІВ» 

Інструкція до виконання:  

1. Постарайтеся визначити, наскільки сильно ви переживаєте з приводу 

наступних подій. Оцініть за 10-бальною системою кожну подію, поставивши 

будь-яке число від «1» (зовсім не зачіпає), до «10» (дуже сильно турбує і 

напружує): 

1.1 Високі ціни (на транспорт, продукти, одяг) _____ 

1.2 Раптово зіпсувалася погода, дощ, сніг ________ 

1.3 Машина, яка забризкала вас брудом _____________ 

1.4 Строгий, несправедливий начальник (викладач, батько) ______ 

1.5 Уряд, депутати, адміністрація _______ 
 

2. Відзначте за 10-бальною системою, які з перерахованих нижче якостей вам 

притаманні (10 балів - якщо ця властивість у вас дуже виражено, 1 - якщо воно 

відсутнє). 

2.1 Зайве серйозне ставлення до життя, навчання, роботу _________ 

2.2 Сором'язливість, боязкість  ________ 

2.3 Страх перед майбутнім, думки про можливі неприємності і проблеми ________ 

2.4 Поганий, неспокійний сон __________ 

2.5 Песимізм, тенденція відзначати в життя в основному негативні риси _______ 
 

3. Як проявляються стреси на вашому здоров'ї (оцініть за 10-бальною системою 

ознаки): 

3.1 Прискорене серцебиття, болі в серці _________ 

3.2 Утруднене дихання ________ 

3.3 Проблеми з шлунково-кишковим трактом ________ 

3.4 Напруга або тремтіння м'язів ______ 

3.5 Головні болі, підвищена стомлюваність ________ 

 

4. Наскільки для вас характерно застосування нижче наведених прийомів 



 зняття стресу (відзначте за 10-бальною системою, де «1» - зовсім не 

характерно,  а «10» - застосовую майже завжди). 

4.1 Алкоголь ______ 

4.2 Сигарети ______ 

4.3 Телевізор ______ 

4.4 Смачна їжа _____ 

4.5 Агресія (виплеснути зло на іншу людину) ____ 
 

5. Наскільки для вас характерно застосування нижче наведених прийомів 

зняття стресу (відзначте за 10-бальною системою, де «1» - зовсім не характерно, 

а «10» - застосовую майже завжди) 

5.1 Сон, відпочинок, зміна діяльності ______ 

5.2 Спілкування з друзями або коханою людиною _____ 

5.3 Фізична активність (біг, плавання, футбол, ролики, лижі і т. Д.) ____ 

5.4 Аналіз своїх дій, пошук інших варіантів ____ 

5.5 Зміна своєї поведінки в даній ситуації ______ 

 

6. Як змінився рівень Вашого постійного стресу за останні три роки? (Відзначте 

V). 

Значно 

зменшився 

Незначно 

зменшився 
Не змінився Незначно виріс 

Значно 

збільшився 

-20 -10 0 10 20 
  

Підрахунок результатів: 

Фактично, даний тест оцінює рівень стресочуткість - 

показник, зворотний стресостійкості. Отже, чим вище показники даного тесту, тим 

нижче стресочуткості людини. 

 Підсумуйте результати по першим 4 шкалами. Ви отримаєте суму, яка буде 

варіювати від 20 до 200 балів. Це базовий показник стресочуткості. Значення 

цього показника в межах від 70 до 100 балів можна вважати задовільним. 

 Потім підраховується показник динамічної чутливості до стресів. Для цього з 

базового результату віднімається сума результатів по 5 пункту (вона показує 

здатність чинити опір стресам з допомогою адекватної поведінки). 

 Потім до отриманого результату додається показник 6-го пункту (з + або -) в 

залежності від вибору випробуваного. Якщо стреси менше турбують людину 

за останній час, то результат буде з мінусом і підсумковий результат 

зменшиться, а якщо стреси наростають, то підсумковий показник 

стресочуткості зросте. 

  



Середні результати за підсумками тесту: 

Інтерпретація за окремими шкалами: 

 Перша шкала визначає підвищену реакцію на обставини, на які ми не можемо 

вплинути. Середні показники - від 15 до 30 балів. 

 Друга шкала показує схильність все зайве ускладнювати, що може призводити 

до стресів. Середні показники - від 14 до 25 балів. 

 Третя шкала - схильність до психосоматичних захворювань. Середні 

показники - від 12 до 28 балів. 

 Четверта шкала - визначає деструктивні способи подолання стресів. Середні 

показники - від 10 до 22 балів. 

 П'ята шкала - визначає конструктивні способи подолання стресів. Середні 

показники - від 23 до 35 балів. 

  

Стійкість до стресу Норма Підвищена чутливість до стресу 

Менш 35 балів Від 35 до 85 балів Більше 86 балів 

 

 

Практична ситуація.    

 

1-Розгляньте ситуацію і зробіть висновки: 

  

Одна відома фірма по виробництву взуття прийняла проект про 

початок експорту своєї продукції до Індії. Для вивчення ринку 

керівництво фірми направило двох своїх найкращих експертів в 

різні провінції Індії, де вони повинні були зібрати первинну 

інформацію про потенціал майбутнього ринку збуту. 

Через кілька днів вивчення 

ситуації в країні один з експертів 

відправив керівництву по факсу свій звіт: «Панове, 

закривайте проект, тут ніхто не носить взуття!»  

Не знаючи нічого про факсі свого колеги, інший 

експерт через кілька днів надіслав свій звіт: «Панове, 

збільште в три рази кількість передбачуваного 

експорту. Тут ще ніхто не носить взуття! » 

 

2-Наскільки справедливим є вислів: 

Одна і та ж ситуація для кого-то може стати непереборною перешкодою на шляху, а 

для кого-то чудовою нагодою.  

 . 

 

http://vk.com/indiaforreal
http://ru.depositphotos.com/30903115/stock-photo-indian-shoes-for-sale-in.html
http://vk.com/indiaforreal
http://ru.depositphotos.com/30903115/stock-photo-indian-shoes-for-sale-in.html
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