
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми "Системний аналіз"             

Освітнього рівня  бакалавр 

Спеціальності 124 «Системний аналіз»                      

Галузь знань  12 «Інформаційні технології»  

1. Назва освітньої компоненти  «Групова динаміка та комунікації» 

2. Тип основна 
 

3. Обсяг: 
Кредитів 

ECTS 
Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

3 90 18 - 24 - 48 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
Освітні компоненти, які передують вивченню БАЗОВИЙ 

Освітні компоненти для яких є базовою 1. Дисципліни блоку професійної та практичної підготовки 

2. Ознайомча, виробнича, переддипломна практика 

3. Кваліфікаційна робота бакалавра 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ЗК 2.  Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети  

ЗК 4. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні 

ЗК 5.  Здатність генерувати нові ідеї  й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність). 

ЗК 8.  Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти. 

ЗК 10.  Здатність управляти різнобічною комунікацією   

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

 поняття та структуру особистої відповідальності; індивідуально-психологічні особливості, що впливають на роботу в команді; 

 основні положення та інструментарій тайм-менеджменту; 

 поняття та складові стрес-менеджменту; 

 складові самомотивації; сутність самореалізації, саморозвитку, само прийняття; 

 складові комунікативного потенціалу особистості; типи взаємодії та компоненти взаєморозуміння; 

 місце конфліктів в професійних комунікаціях та шляхи їх вирішення; 

 поняття групової згуртованості; особливості методів ухвалення рішень угрупі; 

 складові ефективної діяльності віртуальної робочої команди 

 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 

 ефективно планувати свою діяльність та визначати пріоритети вирішення завдань. 



 застосовувати методики подолання та профілактики стресу. 

 проявляти лідерські якості; 

 залагоджувати конфліктні ситуації та запобігати їхньому виникненню; 

 застосовувати навички підвищення групової згуртованості; залучати заходи тимбілдингу. 

 використовувати навички групової саморегуляції засобами внутрігрупового контролю; 

 організувати ефективну діяльність віртуальної робочої команди; 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 
ПРН 1.   Знати та володіти основами ділового мовлення, ведення службової документації та офіційно-діловим стилем і засобами професійного 
спілкування, культурою усного і писемного мовлення, ведення ділових паперів. 
ПРН 29. Вміти управляти різнобічною комунікацією; вміти налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати 
конфлікти; знати теоретичні та прикладні засади менеджменту, основи та технології прийняття управлінських рішень, управління персоналом. 

7. План вивчення освітньої компоненти 
Змістов- 

ний 
розділ 

Вид 
заня 
ття 

Тема Знати Вміти 
План 

заняття 

Лекція, 
методична 
розробка 
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Розвиток особистої відповідальності 

 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняття та структуру особистої 
відповідальності; індивідуально- 
психологічні особливості, що 
впливають на роботу в команді; 
 основні положення та 
інструментарій тайм- 
менеджменту; 

 
 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 ефективно планувати свою діяльність та визначати пріоритети 
вирішення завдань. 

 

 

 

 

 
 

http://dl.dut.edu. 

ua/course/view. 

php?id=2022 

 

 

 

 

 

 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id 

=2022 
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Стрес менеджмент 

 
 поняття та складові стрес- 
менеджменту; 

 

 застосовувати методики подолання та профілактики стресу. 

 

 

http://dl.dut.edu. 

ua/course/view. 

php?id=2022 

 

 

http://dl.dut.edu.ua/ 

course/view.php?id 

=2022 
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Саморозвиток і самореалізація 

 

 
 складові самомотивації; сутність 
самореалізації, саморозвитку, 
самоприйняття; 

 реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; 
 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 

 

 

 

 

http://dl.dut.edu. 

ua/course/view. 

php?id=2022 
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Лідерство і комунікації 

 предметну область 
професійної діяльності; 
 складові комунікативного 
потенціалу особистості; типи взаємодії 
та компоненти взаєморозуміння; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
 проявляти лідерські якості в процесі управлінського спілкування; 

 

 

 

 
http://dl.dut.edu. 

ua/course/view. 

php?id=2022 

 

 

 

 
http://dl.dut.edu.ua/ 

course/view.php?id 

=2022 
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Конфлікти в міжособистісних 

комунікаціях 

 

 місце конфліктів в професійних 
комунікаціях та шляхи їх вирішення; 

 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
 залагоджувати конфліктні ситуації та запобігати їхньому виникненню; 

 

 

http://dl.dut.edu. 

ua/course/view. 

php?id=2022 
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Характеристика особистості 

 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняття та структуру особистої 
відповідальності; індивідуально- 
психологічні особливості, що 
впливають на роботу в команді; 

 
 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 

 
http://www.dut. 

edu.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- marketingu 

 

 

http://www.dut.edu. 

ua/ua/215- metodichni- 

rekomendacii- kafedra-

marketingu 
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Тайм-менеджмент 
 основні положення та 
інструментарій тайм- менеджменту; 

 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 ефективно планувати свою діяльність та визначати пріоритети 
вирішення завдань. 

 
http://www.dut. 

edu.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- marketingu 
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Характеристика стресу. 

 
 поняття та складові стрес- 
менеджменту; 

 

 застосовувати методики подолання та профілактики стресу. 

 
http://www.dut. 

edu.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- marketingu 
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Управління стресом 

 
 поняття та складові стрес- 
менеджменту; 

 

 застосовувати методики подолання та профілактики стресу. 

 

http://www.dut. 

edu.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- marketingu 
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Саморозвиток і самореалізація 

 

 
 складові самомотивації; сутність 
самореалізації, саморозвитку, 
самоприйняття; 

 реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 

 

 

http://www.dut. 

edu.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- marketingu 
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Успіх і кар’єра 

 

 
 складові самомотивації; сутність 
самореалізації, саморозвитку, 
самоприйняття; 

 реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 

 

 

http://www.dut. 

edu.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- marketingu 

 

 

 

 

http://www.dut.edu. 

ua/ua/215- metodichni- 
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Комунікативний потенціал особистості 

 предметну область 
професійної діяльності; 
 складові комунікативного 
потенціалу особистості; типи взаємодії 
та компоненти взаєморозуміння; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
 проявляти лідерські якості; 
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Лідерство 

 предметну область 
професійної діяльності; 
 складові комунікативного 
потенціалу особистості; типи взаємодії 
та компоненти взаєморозуміння; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
 проявляти лідерські якості ; 
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Конфлікти і конфліктні ситуації 

 

 місце конфліктів в професійних 
комунікаціях та шляхи їх вирішення; 

 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
 залагоджувати конфліктні ситуації та запобігати їхньому виникненню; 

 
http://www.dut. 

edu.ua/ua/215- 
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kafedra- marketingu 
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Методи 

подолання конфліктних ситуацій 

 

 місце конфліктів в професійних 
комунікаціях та шляхи їх вирішення; 

 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
 залагоджувати конфліктні ситуації та запобігати їхньому виникненню; 
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1. Поняття та структура особистості 

2. Сутність та типи характеру 
3. Системи управління часом 

4. Поняття стрес-менеджменту. 
Стресостійкість. 

5. Методи боротьби і профілактики 

стресу. 

6. Складові самомотивації 
7. Специфіка процесу 

міжособистісної комунікації 

8. Складові комунікативного 

потенціалу і комунікативної 

компетентності 

9. Сутність та типи конфлікту 
10. Шляхи запобігання конфліктів 

 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняття та структуру особистої 
відповідальності; індивідуально- 
психологічні особливості, що 
впливають на роботу в команді; 
 основні положення та 
інструментарій тайм- менеджменту; 
 основні положення та 
інструментарій тайм- менеджменту; 
 поняття та складові стрес- 
менеджменту; 
 складові самомотивації; сутність 
самореалізації, саморозвитку, 
самоприйняття 

 реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; 
 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 ефективно планувати свою діяльність та визначати пріоритети 
вирішення завдань; 
 застосовувати методики подолання та профілактики стресу; 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 ефективно планувати свою діяльність та визначати пріоритети 
вирішення завдань; 
 застосовувати методики подолання та профілактики стресу. 
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Група і команда в професійній 

діяльності 

 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняття групової згуртованості; 
особливості методів ухвалення рішень 
угрупі.; 

 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 використовувати навички групової саморегуляції засобами 
внутрігрупового контролю; 

 

 

http://dl.dut.edu. 

ua/course/view. 

php?id=2022 
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Соціально-психологічні ефекти 

групової роботи 

 

 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняттяг рупової згуртованості; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 застосовувати навички підвищення групової згуртованості; 
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ua/course/view. 

php?id=2022 

 

 

 

 

 

http://dl.dut.edu.ua/ 

course/view.php?id 

=2022 

Л
ек

ц
ія

 8
 

 

 

 
Динаміка розвитку групи і команди 

 

 
 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняття групової згуртованості 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 застосовувати навички підвищення групової згуртованості; 
 залучати заходи тимбілдингу. 
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ua/course/view. 

php?id=2022 
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Галузеві особливості ефективної 

командної діяльності 

 

 предметну область 
професійної діяльності; 
 складові ефективної діяльності 
віртуальної робочої команди; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 організувати ефективну діяльність віртуальної робочої команди; 

 

 

 

 

 

http://dl.dut.edu. 

ua/course/view. 

php?id=2022 
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Група і команда в професійній 

діяльності 

 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняття групової згуртованості; 

 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 використовувати навички групової саморегуляції засобами 
внутрігрупового контролю; 
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Група і групова саморегуляція 

 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняття групової згуртованості; 
особливості методів ухвалення рішень 
угрупі.; 

 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 використовувати навички групової саморегуляції засобами 
внутрігрупового контролю; 
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Соціально-психологічні феномени 

групової роботи 

 

 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняття групової згуртованості; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 застосовувати навички підвищення групової згуртованості; 
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Соціально- психологічний клімат 
групи 

 

 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняття групової згуртованості; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 застосовувати навички підвищення групової згуртованості; 
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Team Development 

 

 предметну область професійної 
діяльності; 

 поняття групової згуртованості; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 застосовувати навички підвищення групової згуртованості; 
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Team Building. 

 

 предметну область професійної 
діяльності; 

 поняття групової згуртованості;; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 застосовувати навички підвищення групової згуртованості; 
 залучати заходи тимбілдингу. 
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Галузеві особливості ефективної 
командної діяльності 

 

 предметну область 
професійної діяльності; 
 складові ефективної діяльності 
віртуальної робочої команди; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 організувати ефективну діяльність віртуальної робочої команди; 
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Крос-культурна ділова взаємодія 

 

 предметну область 
професійної діяльності; 
 складові ефективної діяльності 
віртуальної робочої команди; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 організувати ефективну діяльність віртуальної робочої команди; 
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11. Стадії розвитку групи 
12. Групові ролеі в залежності від 

ситуації 

13. Соціально-психологічні феномени 

групової поведінки. 

14. Соціально-психологічний клімат 

групи 

15. Team Building 
16. Team Development 

17. Віртуальні команди. 

18. Крос-культурна ділова взаємодія. 

 

 
 предметну область професійної 
діяльності; 
 поняття групової згуртованості; 
 особливості методів ухвалення 
рішень у групі.; 
 складові ефективної діяльності 
віртуальної робочої команди; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 бути наполегливим щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 працювати в команді; 
 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 застосовувати навички підвищення групової згуртованості; 
 залучати заходи тимбілдингу. 
 використовувати навички групової саморегуляції засобами 
внутрігрупового контролю; 
 застосовувати сучасні підходи донаукової організації праці; 
 організувати ефективну діяльність віртуальної робочої команди; 
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8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1.  Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка і комунікації. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 223 с. - 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 

2. Чкан А. С. Самоменеджмент : навчальний посібник для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент» / А.С. Чкан, 
С.В. Маркова, Н.М. Коваленко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 84 с. - http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 

3. Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. Самоменеджмент: практикум: навч. посіб. для студ. екон. вузів/ Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. - 

К.: Кондор-Видавництво, 2012. -410 с. - http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 

4. Психологія управління. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. – Підручник. – К. « Центр учбової літератури». - 2011.-664 с. - 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 

5. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. 
Переяслав-Хмельницький. Сайт - http://sdc.phdpu.edu.ua/ 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальна лабораторія  №417   «Маркетингових досліджень на базі компанії Веб студія UPWAY»  

Матеріально-технічне забезпечення: 

Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 

GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) -  1шт., системний блок  HP Celeron G3900 2,8 Ghz,  DDR 4GB, 500GB HDD, Монітор 23,6" VA, 

кeyboard, mouse. – (2017 рік) – 3 шт., системний блок  Pentium  E5400 2,7 Ghz,  DDR 1GB, HDD, Монітор 18,5 " TFT, кeyboard, mouse. (2009 рік) – 5 шт., системний блок  Celeron 3,2 Ghz,  

DDR 2GB,  HDD, Монітор 17" TFT, кeyboard, mouse. (2007 рік) – 5 шт., системний блок  РЕ 5800; 2GB,  HDD, Монітор 18" TFT, кeyboard, mouse. (2011 рік) – 3 шт., відеопроектор «Acer  Х 

112Н (МR/JKV 11.001), 2017 р. - 1 шт.  
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Програмне забезпечення: 

Безкоштовний веб-сервіс Google-презентації, https://www.google.com/intl/ru_uA/slides/about/ 
Програмний комплекс для організації дистанційного навчання в мережі Internet MOODLE 

 

https://www.google.com/intl/ru_uA/slides/about/

