Завдання для дистанційного навчання
з дисципліни «Соціологія конфлікту»
для студентів групи ДК-41
Самостійна робота 10.
Запитання для самоконтролю і завдання:
1. У чому полягає напруженість як форма прояву управлінського конфлікту?
2. Назвіть функції управлінського спілкування [10, С.23-34].
3. Що є вирішальною складовою управлінського спілкування? Що означає «соціальна
перцепція»?[10, С.23-34].
4. Які особливості спілкування підлеглих з різними типами керівників?
5. Опишіть конфліктогенні чинники взаємин громадян із чиновниками.
Ситуація 1.
Уявіть собі, що з завтрашнього дня Вам доведеться керувати великою групою
співробітників, які старші Вас за віком. Що Вас найбільше хвилює?
а) що можу виявитися менш поінформованим у сутності справи, ніж вони;
б) що Вас будуть ігнорувати і оскаржувати рішення, які Ви приймаєте;
в) що не вдасться виконати роботу на тому рівні, як би Вам хотілося.
Ситуація 2.
Один з Ваших колег зробив непогану кар'єру. Просування по службі пройшло через те, що він
спокійно і холоднокровно довів керівнику, що його заступник некомпетентний. Заступник
був звільнений, а його місце зайняв Ваш колега. Як Ви оцінюєте його поведінку?
а) він вчинив підло і нахабно;
б) і правильно зробив — некомпетентним не місце на високій посаді;
в) перегнув палицю; всі свої зауваження з цього приводу треба
спочатку було сказати заступнику.
Форма звіту:
конспект (опрацювати матеріал лекції);
відповіді на запитання і виконання завдання.
Завдання виконати до 14.12.2020 р. і
alicelightua@gmail.com
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