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Група 25 

Планування, організація і технологія управління персоналом 

Урок 52-53 

Тема:  

 Тема уроку: практична робота № 6: Вироблення навичок захисту точки зору, прийнятих 

рішень тощо  
Мета: закріпити знання стосовно прийняття рішень 

Матеріал уроку 

Завдання, вправи 

Хід роботи: 

1. Описати особливості прийняття рішень 

2. Висновок  

 

 

15.06.2020 

Група 25 

Планування, організація і технологія управління персоналом 

Урок 54 

Тема:  

 Тема уроку: практична робота № 7: Відпрацювання навичок вирішення конфліктів при 

управлінні.  
Мета: закріпити знання стосовно вирішення конфліктів  

Матеріал уроку 

Завдання, вправи 

Хід роботи: 

1. Описати особливості вирішення конфліктів 

2. Вирішити ситуацію 

3. Висновок  

Ситуація  

Скрутним є становище керівника, коли в присутності однієї особи він повинен оцінити 
дії іншої, але більш авторитетної людини, на яку надійшла цілком обґрунтована 
скарга з боку першої особи. 

Підлеглий Б. скаржиться керівникові А. на неправильні дії В. (він може бути 
безпосереднім начальником Б.), який не зрозумів мотивів чи намірів Б. або 
неправильно оцінив його ділові пропозиції. 

А. (вищий керівник) усвідомлює неправоту В. (безпосереднього керівника) до 
підлеглого Б. і стоїть перед вибором: 



 або визнати перед Б. неправильність дій В. і скасувати його рішення (але це 
може негативно вплинути на авторитет В., якого А. високо цінує як працівника); 

 або виявити солідарність з В. відносно Б. (і тим самим посилити 
несправедливість щодо Б.). 

Який вихід? 

 

15.06.2020 

Група 25 

Планування, організація і технологія управління персоналом 

Урок 55 

Тема:  

 Тема уроку: практична робота № 8. Дії адміністратора в конфліктних ситуаціях  
Мета: закріпити знання стосовно вирішення конфліктів  

Матеріал уроку 

Завдання, вправи 

Хід роботи: 

1. вирішити конфлікту ситуацію 

2. зробити висновок 

 

ситуація  

Суперечливо-непослідовні дії підлеглого, які ставлять керівника в скрутне становище 
щодо оцінки дій цього підлеглого. 

Підлеглий Б. чинить провину і майже одночасно з цим здійснює вчинок, який робить 
йому честь, домагається певних успіхів у роботі, але не в тому напрямку, де виявив 
недобросовісність. 

Керівник А. або покарав підлеглого за провину, або іще не встиг. Постає запитання: 

 якщо вже покарав, то чи правильно буде відразу за покаранням нагороджувати 
підлеглого? 

 якщо не встиг покарати, то що ж робити: карати, нагороджувати чи щось інше? 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

практичну роботу 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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