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І. Загальні відомості 

В сучасних умовах підготовка фахівців у технічному університеті поряд із вивченням 

загальноосвітніх і спеціальних дисциплін передбачає опанування студентами закономірностями 

взаємодії членів трудового колективу, спілкування працівників із своїм керівником та між собою; 

засобами запобігання конфліктів в організаціях; прийомами знаходження виходу з складних 

ситуацій. Така підготовка є дуже необхідною, оскільки відомо, що не усі випускники університету 

одразу стають керівниками – певний час їм доводиться бути рядовими працівниками і відчувати на 

собі всі складнощі соціально-психологічної адаптації новака. 

Вивчення кредитного модуля ―Людські стосунки‖ сприяє вихованню адекватних суб‘єктивних 

ставлень особистості, готує до налагодження продуктивних міжособистісних стосунків з керівником 

та іншими членами організації, і тому має практичну значимість для студентів, молодих фахівців та 

працівників з чималим досвідом роботи. Розподіл навчального часу наведено у таблиці 1. 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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Розподіл за видами занять 
Самостійна робота 

студентів 

Семестрова 

атестація  Лекції 
Практичні/ 

семінарські заняття 

4 ВГ-01 2/72 36 - 36 Залік 

III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Головною метою вивчення кредитного модуля ―Людські стосунки‖ є виховання адекватних 

суб‘єктивних ставлень особистості, а також формування навичок налагодження міжособистісних 

стосунків в організації. 

В результаті його вивчення випускники вищого навчального закладу повинні: 

Знати:  

 закономірності горизонтальних та вертикальних міжособистісних взаємовідносин в 

організації; 

 причини власних суб‘єктивних ставлень, їх вплив на запланований результат; 

 прийоми подолання негативних психологічних станів; 

 причини виникнення конфліктів та способи їх запобігання. 

Вміти: 

 інтерпретувати власні суб‘єктивні ставлення, розуміти вплив своїх ставлень на 

запланований результат; 

 знаходити пристойні виходи з найскладніших ситуацій; 

 вдосконалювати свої стосунки із співробітниками та керівником.  

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Розділ 1. Вступ.Тема 1.1. Основні положення теорії людських стосунків 

Розділ 2. Вертикальні та горизонтальні стосунки в організації. Тема 2.1. Ви та ваше 

ставлення. Поняття установки.   

Тема 2.2.  Вертикальні та горизонтальні службові взаємовідносини 

Тема 2.3.  Керівник і психологічний клімат у колективі 

Розділ 3. Конфлікти 

Тема 3.1. Природа службових взаємовідносин 

Тема 3.2. Джерела агресії  

Тема 3.3. Запізнення та відсутність на роботі 

Розділ 4. Будуємо продуктивні взаємини 

Тема 4.1. Найсерйозніші помилки у міжособистісних стосунках 

Тема 4.2. Як поновити стосунки 

Тема 4.3. Коригування ставлення 



V. Методи навчання та інформаційно-методичне  забезпечення 

Для роботи на лекціях студент обов‘язково повинен мати спеціальний зошит. В зошит 

включені дев‘ять тест-вправ, які виконуються самостійно або в парі з колегами.  

Інформаційно-методичне  забезпечення 

№ Назва  

1 Белолипецкий В. К., Павлова Л. Г. Этика и культура 

управления: Уч.-практ. пособие. – М.: ИКЦ "МарТ", 

2004. – 384 с. 

Методичний кабінет 

кафедри психології і 

педагогіки, ауд. 117А-7 

2 Винославська О. В., Малигіна М. П. Людські 

стосунки: Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і 

доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2001. – 

142 с. 

Методичний кабінет 

кафедри психології і 

педагогіки, ауд. 117А-7 

3 Винославська О.В. Технологія формування 

професійної етики менеджерів // Технології роботи 

організаційних психологів: Навчальний посібник / За 

наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: Фірма ―ІНКОС‖, 

2005. – С. 170-191. 

Методичний кабінет 

кафедри психології і 

педагогіки, ауд. 117А-7 

4 Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая 

психология конфликта: Учеб. пособие. – 2-е изд. – 

К.: МАУП, 2002. – 256 с. 

Методичний кабінет 

кафедри психології і 

педагогіки, ауд. 117А-7 

 

VІ. Мова 

 Для іноземних студентів пропонується викладання російською  та англійською мовами. 

 

VІІ. Завдання на самостійну роботу 

 Самостійне завдання 1 

 Підготуйте письмовий аналіз ситуацій ―Урок‖ і ―Рішення‖.  

Самостійне завдання 2 

 Підготуйте письмовий аналіз ситуацій ―Конфронтація‖ і ―Вибір‖.  

Самостійне завдання 3 

 Підготуйте письмовий аналіз ситуацій ―Стратегія‖ і ―Якості‖. 

 

VІІІ. Методика оцінювання 
Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності з Положенням про систему підсумкового 
контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів по дисципліні.  

 
IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 
загальними вимогами факультету. 

 

 

Склала: 

О.В.Винославська, канд. психол. наук, доцент, в.о. 

завідувача кафедри. 

 


