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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 

С
ем

ес
тр

 

К
о
д

 к
р
ед

и
тн

о
го

 

м
о
д

у
л
я
 

В
сь

о
го

 (
к
р
ед

./
го

д
) Розподіл за видами занять 

 

 
Самостійна 

робота студентів 

Семестрова 

атестація (вид) 

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:  

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Розділ 1. Вступ 

Тема 1.1. Основні положення теорії людських стосунків 
 Значення суб‘єктивних ставлень у професійній діяльності особистості. Поняття установки. Зміст 

кооперативних установок щодо підвищення ефективності горизонтальних службових взаємовідносин. Основний 

зміст кооперативних установок щодо підвищення ефективності вертикальних службових взаємовідносин. 

Найважливіші професійні установки, спрямовані на підвищення ефективності трудової діяльності. 

 Оптимальні правила поведінки в організації згідно з теорією людських стосунків.  

Розділ 2. Вертикальні та горизонтальні стосунки в організації 

Тема 2.1. Ви та ваше ставлення. Поняття установки 
 Основні види і форми спілкування. 

 Поняття про ставлення. Особливості формування ставлень. Причини, через які важливо зберігати 
позитивне ставлення. Ситуації, що потребують перегляду ставлення. 

Тема 2.2.  Вертикальні та горизонтальні службові взаємовідносини 
 Поняття про взаємовідносини. Три основні характеристики службових взаємовідносин.  

 Чинники, що складають основу нормальних взаємовідносин.   

 ―Горизонтальні‖  та  ―вертикальні‖  службові взаємовідносини. Шляхи встановлення рівноваги 

горизонтальних та вертикальних взаємовідносин в організації.   

Тема 2.3.  Керівник і психологічний клімат у колективі 
 Основні особистісні якості, які повинен мати керівник. 

 Поняття про психологічний клімат. Типи психологічного клімату, що можуть існувати в організації.  

 Характеристика теорій Х та У з точки зору типів психологічного клімату, які вони обґрунтовують. 

Розділ 3. Конфлікти 

Тема 3.1. Природа службових взаємовідносин 
 Основні ознаки наявності конфліктів у взаємовідносинах.  

 Поняття толерантності у взаємовідносинах. Поріг толерантності.  

 Теорія взаємовигідних стосунків. Особливості її застосування у взаємовідносинах.   



Тема 3.2. Джерела агресії  
 Стан фрустрації. Прийоми саморегуляції, завдяки яким можна пристосуватися до стану фрустрації.   

 Поняття агресії. Форми фізичної і вербальної агресії, які умовно можна вважати прийнятними. Форми 

агресії, що є небезпечними для взаємовідносин. 

Тема 3.3. Запізнення та відсутність на роботі 
 Причини, за якими запізнення та відсутність на робочому місці не є можливими.  Основні умови, за яких 

відсутність працівників на роботі вважається виправданою.  

 Вплив пропусків та запізнень на службові взаємовідносини в організації. 

Розділ 4. Будуємо продуктивні взаємини 

Тема 4.1. Найсерйозніші помилки у міжособистісних стосунках 
 П‘ять найпоширеніших помилок в міжособистісному спілкуванні. 

 Чинники, що сприяють продуктивному міжособистісному спілкуванню з керівником: дивитися на 

керівника; слухати керівника; записувати те, що він каже. 

 Випадки, в яких людина може стати жертвою міжособистісних взаємовідносин. Прийоми їх запобігання.  

Тема 4.2. Як поновити стосунки 
 Важливе значення налаштованості особистості на позитивні стосунки із співробітниками. 

 Основні причини порушення службових взаємовідносин.   

 Найдійовіші кроки для поновлення стосунків. 

Тема 4.3. Коригування ставлення 
 Поняття про коригування ставлення. Основні рівні коригування, які виділяють психологи.   

 Поняття ―емоційний зрив‖. Його причини і можливі наслідки. 

 ―Гумор‖ та його функція в коригуванні поглядів.  

 П'ять найдійовіших способів зберігання позитивного настрою. 

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. Виконання тест-вправ має за мету допомогти 

студентам набути необхідних умінь та навичок ефективного спілкування і налагодження гармонійних стосунків з 

іншими людьми. В більшості тест-вправ використані пари протилежних тверджень, ставлення до яких слід 

оцінювати за шкалою від 1 до 10. 
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VІ. Мова 

 Для іноземних студентів пропонується викладання російською  та англійською мовами. 

VІІ. Завдання на самостійну роботу 

Самостійне завдання 1 

Самостійне завдання 2 

Самостійне завдання 3 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  


