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1. Коротка анотація до курсу. В сучасних умовах головним ресурсом ефективного господарювання будь-якої організації є фахівці. Від їхньої кваліфікації, ділової активності, вміння взаємодіяти між собою і досягати соціально значущого результату залежать перспективи розвитку підприємства, установи й країни в цілому. Однією з найзатребуваніших
особистих якостей поряд із професіоналізмом є здатність фахівця діяти в команді. Головним фактором ефективної роботи
команди є здатність кожного її члена «працювати на результат». Однак на практиці психологічний акцент часто зміщується з результатів діяльності на міжособистісну конкуренцію, що призводить до прихованої та явної конфронтації. А це,
своєю чергою, спричиняє діловий і економічний спад, формує напругу всередині колективу, негативно впливає на особистість. Тому сьогодні серед вимог сучасного професійного середовища до особистості фахівців зростає роль професійної
взаємодії, а ще більше командної взаємодії як явищ, що у багатьох сферах професійної діяльності визначає швидкість досягнення результатів, їх якість та ефективність загалом. Отже, цілеспрямоване навчання професійній взаємодії, вироблення навиків виконання завдання через командну взаємодію є необхідною передумовою становлення сучасного фахівця й
забезпечується у процесі його професійної підготовки дисципліною «Командоутворення й технології командної роботи».
Дисципліна «Командоутворення й технології командної роботи» вивчається на 3 курсі у 2 семестрі студентами денної форми навчання всіх інженерно-педагогічних спеціальностей й складається з двох модулів: модуль 1 «Теоретичні засади командоутворення», модуль 2 «Технології командної роботи».
Навчальна дисципліна у відповідності до стандарту забезпечує здобуття таких компетентностей:
К 08. Здатність працювати в команді.
К 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

2. Мета та цілі курсу
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо управління формуванням
та розвитком команд, діагностування проблем групи та вироблення рішень, спрямованих на підвищення ефективності роботи команди.
Завдання:
- засвоєння основ управління формуванням, розвитком, мотивацією і згуртованістю груп;
- оволодіння навичками діагностування проблем групи та управління основними умовами її продуктивності;
- забезпечення здатності використання інструментів командоутворення (тестування, діагностики, коучинг команд,
фасилітації по цінностях команд та прийняттю командних рішень, практичні завдання та ігри);
- оволодіння навичками прийняття рішень в команді та управління командною креативністю.
3. Формат навчальної дисципліни:
Змішаний (blended) – курс, що має супровід в системі дистанційної освіти.
4. Результати навчання:
ПР 05. Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами.
ПР 20. Емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття рішень в межах своєї компетенції, дотримуватися стандартів професійної етики.
ПР 24. Володіти основами управління персоналом і ресурсами, навичками планування, контролю, звітності на виробництвах, в установах, організаціях галузі/сфери.
ПР 25. Забезпечувати рівні можливості і дотримуватися принципів гендерного паритету у професійній діяльності.

5. Обсяг курсу
Види навчальних
занять
Лекції

Кількість
годин (кредитів)
22

Форми поточного та підсумкового контролю
Участь в експрес опитуванні, написання термінологічного диктанту, те-

Практичні заняття

22

Самостійна робота

46

Всього

90 (3 кредити)

стування
Виступ та публічний захист практичних завдань; участь в обговоренні
питань практичних завдань; рецензування відповідей інших здобувачів
Опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою;
підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до
практичних занять,виконання індивідуальних завдань, зокрема в системі дистанційної освіти, складання тлумачного словника англійською
мовою
Підсумковий контроль: Екзамен

6. Ознаки навчальної дисципліни:
Навчальний рік

Курс
(рік навчання)

2020/2021

3

Семестр

Спеціальність (спеціалізація),
освітня програма
(за необхідністю)

6 (весна) Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Нормативна/
вибіркова
нормативна (Н)

7. Пререквізити – Технології особистісного зростання, Загальна та вікова психологія, Соціалізація особистості,
Самовиховання та саморегуляція особистості, Психологія педагогічної діяльності
8. Постреквізити – Комунікативні процеси в педагогічній діяльності, Педагогічна конфліктологія, Основи освітнього менеджменту, Основи галузевого менеджменту
9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання. Навчання дисципліни реалізовано із застосуванням проектора, проекційного екрану, ноутбука. Наявність оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційної освіти
10. Політика курсу
1. Положення про академічну доброчесність в УІПА.
2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії.
3.Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-педагогічної академії.
4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії.

11. Календарно-тематичний план (схема)навчальної дисципліни
№
тижня

Вид і номер
занять

Тема заняття або завдання на самостійну роботу

Змістовий модуль № 1. Теоретичні засади командоутворення
Лекція 1
Поняття, історія становлення й концепції командоутворення
Практичне за- Аналіз феномену командоутворення та його ключових ідей
няття 1
1
Самостійна ро- Підготовка до практичного заняття, виконання усних вправ, доповнити конспект лекбота 1
цій, опрацювання теми в додатковій літературі, виконання індивідуального завдання
з аналізу діяльності світових лідерів щодо командоутворення
Лекція 2
Команда, її типи та соціально-психологічна структура
Практичне за- Ідеальна команда. Фактори, які впливають на згуртованість команди
2
няття 2
Самостійна ро- Підготовка до практичного заняття, виконання усних вправ, доповнення конспекту
бота 2
лекцій, опрацювання теми в додатковій літературі, зокрема у наукових статтях
3
Лекція 3
Етапи розвитку команди та характеристики членів команди
Практичне за- Оцінка ефективності командної роботи
няття 3
Самостійна ро- Підготовка до практичного заняття, виконання усних й письмових вправ, виконання
бота 3
тестових завдань на сайті дистанційної освіти, складання тлумачного словника англійською мовою за модулем, виконання індивідуального завдання щодо аналізу рольової структури команди
Всього за змістовий модуль 1 – 42 год. (лекцій – 10год., ПЗ – 10 год., СР – 22 год.)

К-ть
годин
2
4
7

4
2
7
4
4
8

4

5

Змістовий модуль № 2. Технології командної роботи
Лекція 4
Основні компоненти, принципи та інструменти командоутворення
Практичне за- Сукупність організаційно-економічних процедур командоутворення
няття 4
Самостійна ро- Підготовка до практичного заняття, виконання усних вправ, опрацювання теми в добота 4
датковій літературі, виконання індивідуального завдання щодо розроблення алгоритму організації командних трудових процесів
Лекція 5
Роль лідера в процесі командоутворення

4
4
6

2

Практичне за- Аналіз якостей та стилів взаємодії лідера, необхідних для створення ефективної коняття 5
манди
Самостійна ро- Підготовка до практичного заняття, виконання усних вправ, доповнення конспекту
бота 5
лекцій, опрацювання теми в додатковій літературі й наукових статтях

2

Лекція 6
Комунікації в команді
Практичне за- Аналіз комунікаційних стратегій в командній роботі
няття 6
Самостійна ро- Підготовка до практичного заняття, виконання усних вправ, доповнення конспекту
бота 6
лекцій, здійснення аналітичного огляду наукових статей з теми, виконання індивідуального завдання щодо аналізу комунікаційних проблем в процесі командоутворення
й розроблення алгоритмів вирішення конфліктів
7
Лекція 7
Корпоративна культура як передумова ефективного командоутворення
Практичне за- Аналіз корпоративної культури провідних компаній світу та її вплив на процес коняття 7
мандоутворення
Самостійна ро- Підготовка до практичного заняття, виконання усних й письмових вправ, доповнення
бота 7
конспекту лекцій, опрацювання теми в додатковій літературі, здійснення аналітичного огляду наукових статей з теми, складання тлумачного словника англійською мовою за модулем, виконання тестових завдань на сайті дистанційної освіти
Всього за змістовий модуль 2 – 48 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 12 год., СР – 24 год.)
Всього з навчальної дисципліни – 90 год. (лекцій – 22 год., ПЗ – 22 год., СР – 46 год.)

4
4

6

6

6

2
2
6

12. Система оцінювання та вимоги
Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж семестру/екзамен - 73/27
Шкала оцінювання з навчальної дисципліни
№
Види робіт здобувача
Оцінка
1.
Робота на лекціях (конспект лекцій)
0-22
2.
Виступ на практичних заняттях
0-23
3.
Виконання тестових завдань модульного контролю
0-4
4.
Складання тлумачного словника англійською мовою
0-4
5.
Виконання самостійної роботи, зокрема у дистанційному режимі:
0-20
5.1. Аналіз діяльності світових лідерів щодо командоутворення
0-5
5.2. Аналіз рольової структури команди
0-5
5.3. Розроблення алгоритму організації командних трудових процесів
0-5
5.4
Аналіз комунікаційних проблем в процесі командоутворення й розроблення алгоритмів вирішен0-5
ня конфліктів
6
Екзамен
0-27
Всього за навчальну дисципліну
0-100
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Підсумкова
Оцінка
Оцінка за національною шкалою
оцінка
ECTS
(екзамен)
90 – 100
відмінно
А
82–89
В
добре
74–81
С
64–73
D
задовільно
60–63
Е
35–59
незадовільно з можливістю повторного складання
FX
0–34
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
F

Умови допуску до підсумкового контролю:
1. Самостійне виконання практичних завдань через систему дистанційного навчання.
2. Публічний виступ на практичних заняттях або їх відпрацювання.
3. Роботу здобувача освіти впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 35 балів.
Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній
зрозумілій формі
Вид завдання
Контроль на лекційних заняттях: заповнення робочого зошиту з теми лекції, участь в обговоренні теоретичних питань лекції.
Публічний виступ на практичних заняттях.

Критерії оцінювання
0-2 бали – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з
теми лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, вірні відповіді на запитання викладача.

0-2 бали – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті:
– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ;
– обов'язковий виступ, публічний захист завдань;
– активність в ході виконання завдань;
– участь в обговоренні питань ПЗ;
– рецензування відповідей інших студентів.
Самостійне виконання завдань на 0-5 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з використансайті дистанційного навчання.
ням основної та додаткової літератури, носять творчий характер; перевірені викладачем в дистанційному режимі.

13. Питання до екзамену
1. Сутність командоутворення.
2. Історія становлення командоутворення в світі.
3. Завдання командоутворення.

4. Передумови командоутворення.
5. Основні драйвери командоутворення.
6. Характеристики команди.
7. Фактори, які впливають на згуртованість команди.
8. Типи команди.
9. Моделі ефективної командної взаємодії: Катценбаха та Сміта; Модель ефективності команди T7; модель Ленсіоні; Модель ЛаФасто і Ларсона.
10. Самокерована команда (методологія виявлення лідера за В.В. Авдєєвим).
11. Ідеальна команда.
12. Соціально-психологічна структура команди.
13. Основні відмінності команди та групи.
14. Формування команди.
15. Основні принципи команди: цілеспрямованість, згуртованість, відповідальність.
16. Етапи формування команди.
17. Визначення цілей формування команди.
18. Прийняття рішення про лідерство в команді.
19. Підбір членів команди.
20. Розподіл функціональних обов’язків між членами команди.
21. Розвиток командної взаємодії.
22. Перетворення групи людей у команду.
23. Ефективна команда.
24. Дії, спрямовані на створення міцної команди та покращення її ефективності.
25. Складові процесу командоутворення.
26. Формування й розвиток навичок командної роботи (team skills).
27. Формування командного духу (team spirit).
28. Формування команди (teambuilding ).
29. Контроль членами колективу власного ставлення до роботи, зусиль і вчинків.
30. Колективне виконання роботи.
31. Колективна відповідальність.
32. Принципи створення ефективної команди.

33. Основні підходи формування команди за М. Біром.
34. Управлінське лідерство.
35. Побудова ефективної комунікації в організації.
36. Управління і використання потенціалу групової динаміки.
37. Формування робочих груп і команд.
38. Побудова коаліцій і розвиток партнерських відносин.
39. Професійне мислення керівника-лідера.
40. Комунікації в команді: процедури аналізу проблем та прийняття управлінських рішень.
41. Механізм узгодження окремих дій і інтересів між собою для перебування оптимального режиму функціонування колективу.
42. Закон дзеркального розвитку спілкування.
43. Закон прогресивного зростання нетерпіння слухачів.
44. Закон зниження інтелекту аудиторії зі збільшенням її чисельності.
45. Закон прискореного поширення негативної інформації.
46. Закон спотворення інформації.
47. Закон емоційної афіліації («зараження»).
48. Закон довіри до зрозумілих висловлювань.
49. Комунікаційні техніки для результативних ділових взаємин.
50. Ефективна комунікація.
51. Принцип й процедура розв'язання конфліктних ситуацій.
52. Корпоративна культура.
53. Переваги від розвитку персоналу на основі культурологічних засад.
54. Матриця „культурного” ризику.
55. Коригування системи управління до вимог культури організації.
56. Концепція соціальної відповідальності організації.
57. Формування концепції соціальної відповідальності організації на основі культури, яка діє в організації.
58. Корпоративна культура як елемент соціалізації, в процесі якого працівники адаптуються до цінностей організації.
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