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1. Коротка анотація дисципліни. Вибіркова дисципліна  «Групова динаміка і комунікації 

(тренінг)» покликана допомогти майбутнім менеджерам у формуванні комунікативної 

компетентності; опанувати основи ефективної роботи в партнерстві з колегами та в командах, 

діяльність яких підпорядкована виконанню спільних проектів; концепцією групової динаміки; 

оволодінні принципами ефективної комунікації у міжособистісному спілкуванні; формуванні та 

реалізації лідерських якостей; опанування стратегіями вислуховування, переконання і ведення 

переговорів; формування системи знань про поведінку особи в організації, мотивацію і 

результативність організації, групову поведінку в організації. 

 

2. Обсяг курсу: 4 кредити, 120 год. 

 

3. Пререквізити і постреквізити диципліни. 
Пререквізити:  

- менеджмент (здатність  застосовувати  знання  про  сучасні досягнення менеджменту в 

практичній діяльності при розробці ефективних управлінських рішень; здатність аналізувати  

результати  діяльності  організації,  визначати  перспективи  її  розвитку; здатність управляти 

організацією та її підрозділами шляхом реалізації функцій менеджменту; здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації); 

- менеджмент  персоналу  (здатність  обґрунтовувати  стратегії  управління  персоналом; 

здатність до вибору методів і стилів управління персоналом; здатність до оброблення та аналізу 

інформації про персонал, прогнозування та оптимізації його складу;здатність до застосування 

форм і методів комплектування підприємства персоналом; здатність до регулювання трудової 

діяльності; здатність до планування професійного розвитку працівників; здатність до мотивації 

відповідно до корпоративної стратегії та культури підприємства);   

Постреквізити: Системний менеджмент. 

 

4.  Мета та основні задачі дисципліни. 

Мета вивчення дисципліни – формування фахових компетентностей управління колективом, 

набуття і оволодіння індивідуальними та груповими навичками успішного менеджменту та 

результативності комунікацій у професійній сфері. 

Основні завдання полягають у засвоєнні на практикумах-тренінгах основних моделей 

ефективної стратегії поведінки професіонала-лідера, вміння ним приймати правильні рішення, що 

сприятимуть цілісності організації, її успішності на ринку праці та послуг, а також даватимуть 

змогу гармонійніше налагоджувати взаємини між учасниками професійного та ділового 

спілкування; розкрити психологічні та ціннісні механізми ефективності взаємин в колективі як 

задля позитивного розвитку іміджу певної компанії, так і для формування сприятливої 

корпоративної культури і позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. 

 

5. Результати навчання (компетентності). 

Інтегральна компетентність –  здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій за невизначеності умов і вимог. 
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Загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; навички 

використання інформаційних та комунікаційних технологій, здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети, здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність 

генерувати нові ідеї (креативність); здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні 

професійних завдань; здатність до самостійної роботи та самостійного приймання рішення, 

здатність нести відповідальність за їх реалізацію; здатність набувати зовнішні та внутрішні 

атрибути лідера. 
Фахові компетентності: здатність застосовувати методики самопрезентації, самомотивації, 

саморозвитку і самореалізації як складові успішної кар’єри; здатність формувати та реалізовувати 

лідерські якості в міжособистісних комунікаціях; здатність оцінювати та аналізувати неформальну 

структуру групи, визначати схильність до певної групової ролі; здатність застосовувати техніки 

контролю емоційного напруження та вирішення конфліктів; здатність проявляти стійкість та 

готовність до конфліктів в професійних комунікаціях; здатність застосовувати навички 

підвищення групової згуртованості; здатність застосовувати техніки активного вислуховування, 

малої розмови, передачі конструктивного зворотнього зв’язку; здатність проводити ефективні 

наради, робочі зустрічі;здатність здійснювати ефективне позиціонування, (оптимально будувати 

систему розподілу відповідальності в команді та визначення основних функціональних позицій її 

членів в залежності від ситуації). 

 

6. Програма навчальної дисципліни.  

Розвиток особистої відповідальності. Поняття та структура особистості. Індивідуально-

психологічні особливості, що впливають на роботу в команді. Стрес-менеджмент. Саморозвиток і 

самореалізація. Лідерство і комунікації. Бар’єри комунікації. Конфлікти в професійних 

комунікаціях. Характеристика групи. Соціально-психологічні ефекти групової роботи. Динаміка 

розвитку групи і команди. Тимбілдинг. Галузеві особливості ефективної командної діяльності. 

Віртуальна команда. 

 

7. Організація навчання.  

Навчальний процес включає: лекції, практичні заняття (у вигляді тренінгів) та самостійна 

робота. 

Серед методик та форм навчання курсу слід визначити такі методики викладання: методика 

проблемного навчання та евристичне навчання; форми навчання: лекції-презентації, лекції-

дискусії, лекції-обговорення, аналітичні лекції, проблемні лекції, мозкові атаки, робота в групах, 

вирішення ситуаційних справ, презентації, диспути, ділові ігри, розв’язання проблемних завдань 

тощо.  

Практичні заняття плануються з кожної теми дисципліни і включають такі напрями роботи: 

підготовку до практичних занять за вказаним планом, розв’язування ситуаційних і практичних 

завдань, виконання тестових завдань, обговорення проблемних питань, тренінги, рольові та ділові 

ігри.  

Самостійна робота студентів передбачає: підготовку до практичних занять, опрацювання 

рекомендованої наукової літератури, виконання завдань для самостійної роботи, підготовку до 

модульних контрольних робіт та заліку.  

Консультації для студентів проводяться викладачем згідно встановленого графіку.  

Форми контролю: поточне оцінювання (письмова контрольна робота (ПКР), виконання 

практичних завдань (ПЗ)). 

 

8. Політика курсу. 

Відвідування занять дає можливість отримати задекларовані загальні та фахові 

компетентності, вчасно і якісно виконати завдання. Пропущені заняття можна відпрацьовувати у 

визначений час згідно графіка. За умови індивідуального навчального графіка студент має 

можливість отримати позитивну оцінку завдяки виконанню планових завдань та контрольного 

опитування. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів, визначених для 

виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.  



Академічна доброчесність: виконані завдання студентів мають бути їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших осіб є прикладами можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Політика виставлення балів. Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із 

сумарної кількості балів за: поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів – враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час занять); оформленого звіту про виконання  

бізнес-симуляції (максимум 60 балів). На заняття бажано мати власні девайси. 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Т 1 Т 2 Т 3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Кількість балів 

4 5 5 4 4 4 4 5 5 Поточне  оціню-

вання, 40 балів 

7 6 6 7 7 7 7 6 7 
Підсумкове 

оцінювання  60 

балів 

11 11 11 11 11 11 11 11 12 100 
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