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семестр - 11,  

кредитів - 3 (90 год.),  

лекцій - 14 год., практичних - 14 год., самостійна робота – 62 год. 

П.І.П. лектора: Олександр Васильович Матвій 

П.І.П. викладача який веде практичні/лабораторні/семінарські заняття: Олександр 

Васильович Матвій 

Короткий опис навчальної дисципліни: 

Метою навчальної дисципліни “Комунікація та теорія конфліктів” є формування в 

студентів як теоретичної бази знань в області ведення комунікації та перемов на базі 

розвитку емоційного інтелекту, управлінні часом, основ роботи в команді, прийняття 

рішення та управління, так і навичок ефективного їх використання в сфері IT; формування 

навичок в області управління ІТ-проектами, проведення стратегічного аналізу, управління 

якістю та вартістю в ІТ-проектах, розвиток здатності до самонавчання та продовження 

професійного розвитку; розвиток вміння ефективно спілкуватися з питань інформації, 

ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та суспільством загалом. 

Знання і досвід, набуті в цьому курсі, будуть корисними в майбутній практичній 

діяльності студентів при командній розробці програмних продуктів. 

Завдання дисципліни - допомогти студенту зрозуміти важливість розвитку м’яких 

навичок як для особистого зростання, так і для підвищення продуктивності на роботі, 

зокрема при роботі в команді, обговорити розвиток компетенцій по 5 напрямкам.  

Відпрацювати у студента базові м’які навички як фундамент подальшого його зростання, 

так і можливості відразу застосовувати їх при роботі в команді. Навчити студента 

методиці самостійної роботи при підготовці до занять та підсумкового контролю знань.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є дослідження важливості розвитку 

м’яких навичок та їх класифікації, опанування основ емоційного інтелекту та розвиток 

базових комунікативних компетенцій для роботи в команді. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  
знати : класифікацію основних м’яких навичок, які варто постійно розвивати; 

основи комунікації для формування ефективного діалогу як із замовником, так і з 

колегами колективу; основи емоційного інтелекту, мотивації та психології конфлікту; 

основи управління часом для самоорганізації та організації ефективної роботи команди; 

основні закони роботи команди; основні моменти цілепокладання; 

вміти : вести перtмови, задавати відкриті та закриті запитання, 

самопрезентуватися, проводити презентацію програмного продукту з точки зору цінності 

для сучасного ринку; ставити цілі, використовуючи SMART-технологію; використовувати 

основні принципи управління часом на практиці; надавати конструктивний зворотній 

зв’язок та застосовувати практичні техніки для вирішення конфліктних ситуацій; 

працювати в міжнародному контексті та спілкуватися іноземною мовою; працювати 

самостійно, розробляти стратегії та керувати часом; організовувати роботу колективу 

виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські 

рішення, забезпечувати комфортні умови праці. 

Перелік мінімуму знань, умінь, навичок, необхідних для подальшої практичної 

діяльності, що повинні отримати студенти в результаті вивчення дисципліни 

«самопрезентація, надання конструктивного зворотного зв’язку, ведення перемов та 

презентація програмного продукту»: 
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Теми СРС 

1 Лекція 1: Вступ. Важливість навичок 

soft skills для  успішної кар'єри в IT-

сфері 

2 Загальні правила розвитку м’яких 

навичок. Індиві- дуальний план 

розвитку. Методи розвитку навичок 

2 Лекція 2: Основи емоційного інтелекту 3 Емпатія та її властивості. 

Соціальний інтелект як складова 

емоційного інтелекту. 

Практичне: Тест Н. Холла на 

визначення рівня EQ. Підвищення рівня 

використання Емоційної азбуки. 

Причини виникнення основних 

емоційних станів та управління ними. 

4  

3 Лекція 3: Базові принципи ефективної 

комунікації 

3 Основні бар’єри на шляху 

міжособистісних комунікацій. 

Практичне: Базові принципи 

ефективної комунікації. П’ять правил 

асертивної комунікації.  Самопре- 

зентація. Техніка 6 П для для 

презентації програмного продукту. 

6  

4 Лекція 4: Самоорганізація та 

ефективне використання часу 

2 Методи планування робочого дня. 

5 Лекція 5: Зворотній зв’язок як 

ефективний інструмент при роботі в 

команді Профайл особистості 

2 

 

Як приймати та сприймати 

негативний зворотній зв’язок. 

Практичне: 
Зворотній зв’язок як ефективний 

інструмент при роботі в команді. 

Практичні кейси для надання 

розвиваючого зворотного зв’язку. 

 

2 

 

 

 

6 Лекція 6: Базові навички при роботі з з 

конфліктами 

2 Стилі поведінки при вирішенні 

конфліктів. 

Практичне: 

Базові навички при роботі з конфлік- 

тами. Етапи вирішення конфлікту. 

 

2 
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання:   

1. Поточний (захист командних проектів, опитування теоретичного матеріалу) 

2. Модульний (контрольні роботи) 

3. Підсумковий (залік) 

 

 


