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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс «Групова динаміка і комунікації» входить до блоку спеціальних
дисциплін підготовки бакалаврів за напрямком “Програмна інженерія”.
Метою викладання курсу є вивчення законів та досвіду різних форм
спілкування для формування у студентів умінь та ділових навичок у здійсненні
ефективної комунікації та ефективної роботи в партнерстві з колегами та в
командах, діяльність яких підпорядкована виконанню спільних проектів.
Центром уваги є вивчення та використання концепцій групової динаміки, основ
усної, письмової і графічної комунікації з колегами по роботі та в
міжособистісному спілкуванні, мотивації людей, переконання і впливу на людей,
способів уникнення стресових та конфліктних ситуацій, а також порядку
підготовки усних виступів, письмових документів, презентацій, тощо.
Головне завдання курсу – викласти комунікацію як специфічний і
важливий вид людської діяльності, необхідний в будь-якій сфері суспільного
буття, подати комунікативну компетентність як складову частину професійної
підготовки студента у сфері програмної інженерії та зорієнтувати студентів у
колі загальних проблем комунікації з метою поліпшення ефективності їх
професійної та суспільної поведінки.
У відповідності до виконання цього завдання в курсі піддаються аналізу
питання щодо ролі та особливостей ділового спілкування та мовлення в сучасних
умовах розвитку суспільства та економіки, сучасні тенденції керування
комунікаціями в організації, особливості взаємного впливу корпоративної
культури в організації та міжособистісних комунікацій співробітників.
Особлива увага приділяється формуванню практичних навичок організації
ефективних ділових комунікацій, конструктивних міжособистісних відносин,
навичок в узагальненні та аналізі ділових комунікацій, засвоєнню та розвитку
комунікативних технік ведення ділових розмов, переговорів та нарад, дискусій
та публічних виступів у професійній практиці.
3

У

методичному аспекті

пропонується

модель навчання

навичкам

спілкування на основі загальновідомих принципів навчання та моделі Коула.
Вибрана модель має максимально сприяти усвідомленню студентами своїх
власних особливостей, саморозкриттю та самопізнанню, розвитку і закріпленню
власних комунікативних навичок.
За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
 психологічні і соціальні аспекти впливу на людину;
 основні стандарти написання технічної документації;
 основні нормативні і законодавчі документи України та інших країн, на
базі яких проводиться розробка і застосування програмного забезпечення;
 етичні питання бізнесу;
 фактори, що визначають політику і філософію організації;
 кваліфікаційні посадові інструкції.
вміти:
 володіти психологічними правилами міжособистісного та публічного
спілкування і переконання;
 уникати конфліктних і стресових ситуацій;
 розробляти і проводити формальні презентації;
 володіти правилами документознавства.
 створювати точну технічну документацію згідно зі стандартами з
форматування;
 рецензувати письмову технічну документацію з метою виявлення відхилень
від стандартів та інших проблем.

Курс передбачає лекційні, практичні та лабораторні аудиторні заняття, а
також самостійну роботу студента за межами навчального закладу.
Загальний обсяг дисципліни – 90 годин (3 кредити ЄКТС)
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З них: 4 год лекції, 2 год практичні та семінарські заняття, 84 год
самостійна робота.
Дана дисципліна є необов’язковою для вивчення.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ДИСЦИПЛІНИ «ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ»
№
п.п.

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль 1 Поняття комунікації та її ролі в команді

1

Комунікативна компетентність як частина професійної майстерності ІТ
спеціаліста.

2

Команда як головне середовище взаємодії в сучасній організації та
використання комунікативної компетентності ІТ спеціаліста.
Змістовий модуль 2 Комунікативні характеристики особистості.

3

Психофізіологічна і характерологічна типізація особистостей.

4

Розподіл ролей в групі програмної інженерії
Змістовий модуль 3 Форми і етика ділових комунікацій

5

Спеціальні форми ділових комунікацій.

6

Презентація як ефективна форма ділової взаємодії.

7

Етика ділової взаємодії.

Разом годин: 90
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1 Поняття комунікації та її ролі в команді
Тема 1. Комунікативна компетентність як частина професійної
майстерності ІТ спеціаліста.
Лекції.
Роль комунікації в сучасній діловій взаємодії. Ділова комунікація як
культура, галузь знань і практика. Формування комунікативної компетентності
як професійній компетентності фахівця. Практичні уроки теоретиків комунікації
- Пол Ватцлавик, Фридман Шульц фон Тун, Джо Луфт і Гарі Ингам, Эрик Берн,
Нэд Герман. Практичні уроки психологічних експериментів в професійному
житті

ІТ-фахівця.

Суть

комунікативної

компетентності.

Комунікативна

здатність. Комунікативне знання. Система комунікативних умінь.
Семінари.
Модель міжособового спілкування. Канали комунікації. Бар'єри комунікації.
Техніка придбання комунікативної компетентності. Техніка активного слухання
: техніка формулювання питань, техніки малої розмови, техніка повторення,
перефразовування, інтерпретації. Техніка регуляції емоційної напруги. Техніка
зворотного зв'язку і вербалізації почуттів.
Практика самоаналізу і самоменеджменту.
Почуття власної гідності як фундамент для формування відношення до себе,
партнерові, світу. Людські потреби і власна система мотивації. Эмоциальный
інтелект. П'ятифакторна модель особи. Когнітивний стиль.
Проміжний підсумок.
Індивідуальне

есcе

за

результатами

тестів.

Групова

презентація

"Комунікативна компетентність у моїй професії". Участь у комунікативних боях.
Література:[1-3]
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Тема 2. Команда як основне середовище взаємодії у сучасній організації ,
використання комунікативної компетентності ІТ-фахівця.
Лекції.
Командний підхід в сучасній організації. Загальне уявлення про команди.
Основні характеристики ключових елементів створення (проектування) команди:
завдання, люди, взаємини. Етапи життєвого циклу команди
Ключові елементи проектування команди: завдання, люди, взаємини.
Планування

діяльності

команди.

Етапи

планування

діяльності:

цілеспрямованість, розробка стратегії і тактики, оперативне календарне
планування, планова звітність.
Лідерство і управління командою. Уявлення про лідерство. Теорії
лідерства.
Семінари.
Завдання як ключовий елемент у проектуванні команди. Планування
діяльності команди. Етапи планування діяльності цілеспрямованість, розробка
стратегії і тактики, оперативне календарне планування, планова звітність.
Люди як ключовий елемент проектування команди. Комплектування
проектних команд. Ролева структура. Типологія командних ролей по Белбіну.
Взаємини

як

ключовий

елемент проектування

команди. Динаміка

внутрішньо-командних процесів. Командні норми і цінності. Мотиваційний
профіль членів команди. Конструктивний зворотний зв'язок. Конструктивний
конфлікт в команді.
Практика самоаналізу і самоменеджмента.
Роль в команді. Стиль роботи в команді. Стиль вирішення конфліктів.
Стиль лідерства.
Проміжний підсумок.
Індивідуальне ессе на тему "Моя проектна команда".
Література: [6-13]
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Змістовий модуль 2 Комунікативні характеристики особистості.
Тема 3. Психофізіологічна і характерологічна типізація особистостей.
Лекції.
Класифікація темпераментів. Класифікація характерів. Оцінка комунікативної
здатності типів темпераменту і характерних типів. Комунікативні бар’єри
Література: [18-20]
Тема 4. Розподіл ролей в групі програмної інженерії
Лекції.
Життєвий цикл програмного продукту і фази житєвого циклу. Розподіл
ролей у відповідності до змісту фаз і нахилів індивідів, що їх забезпечують
Література: [18-20]
Змістовий модуль 3 Форми і етика ділових комунікацій
Тема 5. Спеціальні форми ділових комунікацій.
Лекції.
Ділова бесіда. Ділові переговори. Публічні виступи. Структура, цілі,
стратегія і тактика ведення. Чинники успіху і критерії ефективності взаємодії.
Риторика як теорія і мистецтво мовлення.
Література: [1, 2]
Тема 6. Презентація як ефективна форма ділової взаємодії.
Лекції.
Ролі менеджера у презентації:

«сценарист», «режисер-постановни»,

«актор».
Планування сценарію презентації. Постановка цілей презентації і способи її
досягнення. Структурна форма презентації : аналіз аудиторії, аналіз зовнішніх
чинників, аналіз навколишнього оточення. Мізковий штурм: продуктивне
використання усіх фактів. Техніка кластеризації.
Структура презентації.16 принципів розвитку презентації : модульного,
хронологічного, географічного, просторового, проблема/рішення, вихід/дія,
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можливість/засоби,

концепція/функції,

особливості/переваги,

ситуаційний

аналіз, аргумент/омана, порівняння/контраст, матриця, паралельні шляхи,
риторичні питання, перерахування.
Вибір принципу розвитку презентації. Компоненти презентації. Порядок
підготовки презентації. Порядок виступу.
Зміст презентації. Баланс фактів і почуттів. Комбінація: докази, статистика і
результати досліджень, приклади і вербальні ілюстрації, контрасти і порівняння,
цитати, аудіовізуальні засоби, зрежисована участь аудиторії.
7 класичних способів почати презентацію : питання, факт, анекдот, цитата,
афоризм,

аналогія,

ретроспектива/перспектива.

Переконуючий

висновок.

Тестування відібраного матеріалу: тест "так", тест "приправа", "лакмусовий
тест", "часовий" тест.
Індивідуальний стиль презентатора. Характеристика ефективного стилю
поведінки на сцені. Невербальний стиль і сприйняття аудиторії. Характеристики
голосу. Мовні кліше. Вираз обличчя. Зоровий контакт. Манера виступу.
Розвиток особистої упевненості.
Методи управління аудиторією. Встановлення контакту і управління
дистанцією.
Подолання бар'єрів в комунікації. Робота з питаннями і запереченнями.
Відповіді на питання.
Методи підготовки до виступу.
Семінари.
Процедура міні-ассессменту.
Структурна форма: аналіз чинників.
Принципи розвитку презентації.
Аналіз змісту.
Методи управління аудиторією.
Техніка розвитку особистої упевненості : упевнена поза, жести, погляд,
голос.
Література: [1, 2, 14-16]
10

Тема 7. Етика ділової взаємодії.
Лекції.
Роль і важливість етики. Вказівки по дотриманню етики в процесі ухвалення
рішення.
Семінари.
Алгоритм рішення міжособистістних проблем.
Література:[17]
Тематика завдань по різних формах поточного контролю
Есе на вільну тему.
Есcе оцінюється по наступних критеріях:
 правильність постановки проблеми;
 логічність і послідовність викладу;
 оригінальність і самостійність у викладі матеріалу;
 міра рішення поставлених в ессе цілей і завдань;
 формулювання чітких і конкретних виводів;
 якісне оформлення роботи (грамотний бібліографічний опис цитованих
джерел, що приводяться в списку літератури).
 Мінімальний об'єм ессе (без урахування титульної сторінки, змісту і
списку літератури) - не менше 10 сторінок (орієнтовно 15000 знаків).
Еcсе має бути представлене в електронній версії не пізніше за 5 червня.
Залік
Залік проводиться у формі презентації, підготовленої студентом по
результату проходження курсу.
Презентація оцінюється по наступних критеріях:
 правильність постановки проблеми;
 логічність і послідовність викладу;
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 оригінальність і самостійність у викладі матеріалу;
 міра рішення поставлених цілей і завдань;
 стиль презентатора;
 дизайн і оформлення роботи.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Розкрийте зміст поняття темпераменту.
2. Перерахуйте відомі вам типи темпераменту.
3. Наведіть сильні і слабкі сторони сангвініка.
4. Дайте характеристику холерика.
5. Наведіть приклади роду занять, що відповідають характеру флегматика.
6. В чому, на вашу думку, головні ознаки слабкості і сили темпераменту
меланхоліка?
7. Чи можна, на вашу думку, точно диференціювати всіх людей за типом
темпераменту?
8. Яку роль в спілкуванні приймають на себе особистості різних типів
темпераменту?
9. Якою є самооцінка особистостей різного типу темпераменту?
10. Чи є, на вашу думку, зв'язок між антропологічними і психофізіологічними
характеристиками індивіду?
11. Наведіть класифікацію типів за їх відношенням до себе і до навколишнього
середовища.
12. Порівняйте поняття характеру і темпераменту.
13. Дайте характеристику екстраверту та інтроверту.
14. До яких видів діяльності переважно схильні інтроверти і до яких –
екстраверти?
15. Співставте характерні риси шизотимів, циклотимів та гіпертимів.
16. Дайте характеристику поняття життєвого простору особистості.
17. Охарактеризуйте поняття психологічної безпеки особистості.
18. Що таке психологічний простір особистості?
19. Перерахуйте психологічні властивості індивіда.
20. Опишіть характер діяльності програміста і специфічні риси індивідуальності
програміста.
21. Наведіть характеристику основних видів жестів у комунікації.
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22. Чи можна спостерігаючи за ходою людини визначити її внутрішній стан?
23. Чи можна за манерою сидіти визначити психологічний стан співрозмовника?
24. Дайте характеристику розподіленої і зосередженої уваги.
25. Чи існує прямий зв'язок між характером уваги і змістом роботи?
26. Дайте характеристику понять – взаємодія, протиріччя, конфлікт.
27. Поясніть зміст поняття – правила взаємодії.
28. Що, на вашу думку, штовхає до групування?
29. Що лежить в основі формування формальної та неформальної груп?
30. Дайте визначення групи.
31. Наведіть класифікацію груп.
32. Перерахуйте принципи формування групи.
33. Охарактеризуйте кількісний склад і межу групи.
34. Які способи вивчення групи вам відомі?
35. Шо таке керування та які методи керування групою вам відомі?
36. Опишіть етапи розробки програмних виробів і вимоги до виконавців (ролей).
37. Чи вбачаєте ви зв'язок між розподілом ролей у групі програмної інженерії і
особливостями темпераменту виконавців?
38. Охарактеризуйте стилі керування.
39. Охарактеризуйте особливості керування групою програмної інженерії.
40. В чому різниця між формальною і неформальною групами?
41. Чи може співпадати формальна група з неформальною?
42. Чи співпадають групові інтереси з інтересами особистими?
43. Який зміст вкладається в поняття групової ролі?
44. Порівняйте розподіл ролей у формальній і неформальній групах?
45. Опишіть роль лідера у формуванні групи.
46. Охарактеризуйте концептуальні підходи в оцінці лідера.
47. Наведіть умови, що штовхають до зміни лідера і перерозподілу ролей.
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48. Яка роль відводиться лідерам у формальній та неформальній групах?
49. Які напрямки у діях лідера вам відомі?
50. Чи може об’єднувати одна особа ролі формального і неформального лідера?
51. Що лежить в основі чисельності неформальних групи?
52. Охарактеризуйте поняття
організованості.

організованості

групи

та

роль

лідера

в

53. Що таке групова динаміка?
54. Опишіть взаємодію індивіда і групи.
55. Наведіть зміст поняття групового процесу.
56. Що таке - груповий стан?
57. Охарактеризуйте стан підготовленості групи.
58. Дайте визначення поняття конкуренції та її ролі в динаміці групи.
59. Дайте визначення стану спрямованості групи.
60. Викладіть зміст поняття групової активності та наведіть її класифікацію.
61. Який зміст вкладається в поняття рівня розвитку групи?
62. Охарактеризуйте стан згуртованості групи.
63. Опишіть причини виникнення і розпаду неформальних груп.
64. Охарактеризуйте природу процесів, що призводять до зміни стану групи.
65. Чи вбачаєте ви різницю між ролями начальника і керівника?
66. Які стилі керівництва ви знаєте?
67. В чому суттєва різниця між демократичним і авторитарним стилями?
68. Чи доцільно, на вашу думку, обмежитись керівникові одним якимось стилем
керівництва?
69. Поясніть роль формального лідера як «громовідвода».
70. В чому ви вбачаєте положення формального лідера в ієрархії керівництва?
71. Охарактеризуйте перелік ролей для виконання спільного програмного
проекту.
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72. Охарактеризуйте критерії відбору членів робочої групи для виконання
спільного проекту.
73. Чи вбачаєте ви різницю у підходах до формування груп для роботи над
технічним і над програмним проектами?
74. Чи можете ви зв’язати типи темпераментів з виконанням різних ролей у
робочій групі над програмним проектом?
75. Якими, на вашу думку, мають бути властивості особистостей керівника
проекту, архітектора проекту, кодувальника, тестера?
76. Які властивості особистості є найважливішими для програміста?
77. Яких принципів, на вашу думку, слід дотримуватись у взаємодії замовника і
виконавця (керівника проекту)?
78. Що таке групова комунікація?
79. Опишіть процес комунікації
80. Дайте характеристику компонент групової комунікації.
81. Перерахуйте форми групової комунікації.
82. Опишіть бар’єри в комунікації і способи їх подолання.
83. Охарактеризуйте форми групової комунікації.
84. Опишіть переваги і недоліки електронної форми комунікації
85. Які завдання розв’язує мережна комунікація?
86. Опишіть відомі вам моделі групової комунікації.
87. Яка різниця між поняттями інформування, комунікація, інтеракція?
88. Охарактеризуйте поняття перцепція, транзакція, персонакція.
89. Розкрийте зміст поняття етики комунікації.
90. Як проявляються вимоги етики в електронній комунікації?
91. Наведіть перелік системи комунікативних умінь.
92. Опишіть природу конфліктів і способи боротьби з ними.
93. Охарактеризуйте поняття культури групи.
94. Опишіть елементи культури групи програмної інженерії.
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95. Опишіть рівні готовності групи до здійснення сумісної діяльності.
96. Наведіть типологію груп в залежності від ступеня готовності до проведення
сумісної діяльності.
97. Охарактеризуйте процес групової консолідації.
98. Адаптація та її види.
99. Співставте поняття консолідації та адаптації.
100. Дайте характеристику психологічної сумісності суб’єктів групи.
101. Наведіть можливі причини виникнення конфліктів в групі програмної
інженерії..
102. Охарактеризуйте способи прийняття рішень в групі, їх недоліки і переваги..
103. Опишіть життєвий цикл групи.
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах
оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка
в балах
90-100
82 – 89

Оцінка
за
національною
шкалою
Відмінн
о

Оцінка

Пояснення

A

Добре

B

Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок)
Дуже добре
(вище середнього рівня з
кількома помилками)
Добре
(в загальному вірне виконання з
певною кількістю суттєвих
помилок)
Задовільно
(непогано, але зі значною
кількістю недоліків)
Достатньо
(виконання задовольняє
мінімальним критеріям)
Незадовільно
(з можливістю повторного
складання)

75 – 81

67 – 74

C

Задовільно

60 – 66
35 – 59
1 – 34

Оцінка
за шкалою ECTS

D
E

Незадовільно

FX
F

Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки
та залікової книжки студента.
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та
навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С,
68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..
Підсумкова
рейтингова
оцінка
з
дисципліни
визначається
як
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
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