
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ» 

 
Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо 
побудови та реалізації процесів групової динаміки та комунікацій в 
організаціях різних видів діяльності, в т.ч. поведінки людей у групах, 
виконання ними великих проектів, організації колективу 
розробників, а також методів та засобів реалізації комунікацій в 
організації з урахуванням психологічних особливостей працівників.  

 
Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична 

підготовка студентів з питань: 
− визначення сутності, концепцій та складових елементів 

групової динаміки; 
− розуміння детермінантів поведінки працівників в групі та 

команді; 
− оцінювання результатів роботи працівників в групі та команді 

на засадах аналізу індивідуальної та групової поведінки; 
− вивчення процесів групової та міжгрупової динаміки; 
− побудова ефективних комунікацій між працівниками та їх 

групами в процесі роботи на складними проектами. 
 
У результаті вивчення дисципліни у студентів буде сформовано 

низку спеціальних професійних компетентностей (сукупності 
професійно-функціональних знань та вмінь), а саме: 

знання: 
− соціальної системи як комплексу різноманітних 

взаємовпливів та взаємодії індивідів в організації;  
− сутності групової динаміки та психологічного клімату групи, 

механізму її розвитку та стабілізації;  
− природи та значення лідерства та стилів керівництва в 

процесі побудови ефективної командної роботи; 
− змісту та структури комунікаційних процесів в процесі 

групової взаємодії;  
− сутності та значення міжоособистісних комунікацій в групі; 
− основ теорії аргументації, стратегії вислуховування, 

переконання та ведення переговорів; 



− принципів ефективної усної та письмової комунікації; 
− засобів результативності та ефективності комунікацій та 

причин втрати ефективності зворотного зв’язку; 
− основ нормативних і законодавчих документів України та 

інших країн, на базі яких проводиться розробка і застосування 
програмного забезпечення. 

 
вміння: 
− формувати та управляти творчою (робочою) групою, 

виявляти мотиви та цілі входження індивідів у групу; 
− виявляти фактори впливу на ефективність управлінської 

взаємодії в групі та команді;  
− формувати в собі лідерські якості, використовувати 

відповідні стилі керівництва в управлінні групою; 
− впливати на окремих членів групи та на групу в цілому з 

метою якісного виконання рольових функцій; 
− добирати відповідно до фази розвитку групи необхідні 

інструменти мотивуючого впливу; 
− застосовувати методи і канали ефективних комунікацій з 

урахуванням психологічних особливостей працівників в групі;  
− аргументовано переконувати колег у правильності 

пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію; 
− створювати чітку, стислу та точну технічну документацію до 

програмних продуктів у відповідності до діючих стандартів та її 
рецензувати з метою виявлення різного роду проблем; 

− використовувати нові засоби комунікації та групової роботи 
в процесі створення та реалізації програмного забезпечення; 

− застосовувати інформаційно-комунікаційні та технічні 
засоби комунікацій на сучасному етапі розвитку суспільства;  

− працювати в багатопрофільній команді з розроблення 
програмного забезпечення; 

− розробляти і проводити формальні презентації високої 
якості;  

− застосовувати техніки контролю емоційного напруження та 
вирішення конфліктів; 

− володіти психологічними правилами спілкування і 
переконання. 

 


