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Робоча програма навчальної дисципліни «Комунікація та теорія конфліктів» 

складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності 2015 р.) та відповідає освітньо-професійним  програмам: 

-         «Інформаційні технології та управління проектами», 122 – Комп’ютерні науки, 
   (назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 

12 – Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри математичного 

моделювання (Протокол № 14 від «30» травня 2017 року) та затвердженої Вченою 

радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 

6 від «6» червня 2017 року). 

-         «Системний аналіз», 124 – Системний аналіз, 12 – Інформаційні технології,                                                                             
  (назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 

погодженої на засіданні кафедри системного аналізу і страхової та фінансової 

математики (Протокол № 12 від «28» травня 2017 року) та затвердженої Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № 6 від 

«6» червня 2017 року) зі змінами, затвердженими Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № 9 від «2» вересня 

2018 року). 

 
 

РОЗРОБНИКИ: Олександр Васильович Матвій, доц, каф, мат, мод,,канд, фіз.-мат. наук 
(П.І.Б. авторів, посада, науковий ступень, вчене звання) 
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          1. Мета 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. 

 

          2. Результати навчання 
Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у 

результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та 

твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти їх застосовувати  при 

розробці програмного продукту, а саме: 

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 пермови, 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. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

3.1.Загальна інформація 
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Денна 6 11 3 90 14 14 – – 62 – залік 

Заочна 6 11 3 90 6 4 – – 80 – залік 

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовний модуль 1.  Базові м’які навички  

Вступ. Важливість 

навичок soft skills для  

успішної кар'єри в IT-

сфері 

12 2    10 12 1    11 

Основи емоційного 

інтелекту 
17 3 4   10 17 1 1   15 

Базові принципи 

ефективної комунікації 
19 3 6   10 19 1 1   17 

Самоорганізація та 

ефективне 

використання часу 
14 2    10 14 1    13 

Разом за ЗМ1 60 10 10   40 60 4 2   54 
Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2.  Навички роботи в команді 
 

П  Зворотній зв’язок як 

ефективний інструмент 

при роботі в команді 

Профайл особистості 

16 2 2   12 16 1 1   14 

Базові навички при 

роботі з конфліктами 
14 2 2   10 14 1 1   12 

Разом за ЗМ 2 30 4 4   22 30 2 2   26 

Усього годин  90 14 14   62 90 6 4   80 

 

3.3. Теми семінарських занять 
(не передбачено) 
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3.4. Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 Основи емоційного інтелекту. Тест Н. Холла на визначення рівня EQ. Підвищення 

рівня використання Емоційної азбуки. Причини виникнення основних емоційних 

станів та управління ними. 

2 Базові принципи ефективної комунікації. Асертивний спосіб комунікації. П’ять 

правил асертивної комунікації 

3 Базові принципи ефективної комунікації. Самопрезентація. Техніка 6 П для для 

презентації програмного продукту. 

4 Зворотній зв’язок як ефективний інструмент при роботі в команді. Практичні 

кейси для надання розвиваючого зворотнього зв’язку. 

5 Базові навички при роботі з конфліктами. Етапи вирішення конфлікту. 

 

3.5. Теми лабораторних занять 

(не передбачено) 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 
№ Назва теми 

1 Основи комунікації. Як розпочати та підтримати розмову. 

2 Основи комунікації. Як говорити щирі компліменти та ввічливо відхиляти 

пропозиції 

3 Різниця між мотивацією та стимуляцією 

4 Типи трудової мотивації по Герчикову 

5 Розстановка приорітетів планування діяльності відповідно до матриці Ейзенхаура 

6 Типові помилки керівника при побудові команди 

7 Ознаки високого емоційного інтелекту 

8 16 принципів емоційного емоційного інтелекту 

9 Основні методи роботи з конфліктом 

 

3.7. Самостійна робота 
№ Назва теми 

1 Загальні правила розвитку м’яких навичок. Індивідуальний план розвитку. Методи 

розвитку навичок 

2 Емпатія та її властивості. Соціальний інтелект як складова емоційного інтелекту. 

3 Основні бар’єри на шляху міжособистісних комунікацій. 

4 Методи планування робочого дня. 

5 Як приймати та сприймати негативний зворотній зв’язок. 

6 Стилі поведінки при вирішенні конфліктів. 

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 

Перший модуль оцінюється в 50 балів, другий - 30 балів, індивідуальне 

завдання - 20 балів. 

Перший модуль оцінюється в 50 балів: 

● перше практичне заняття оцінюється в 10 балів;  

● друге практичне заняття оцінюється в 20 балів;  
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● третє практичне заняття оцінюється в 20 балів. 

Другий модуль оцінюється в  30 балів: 

● четверте практичне заняття оцінюється в 15 балів;  

● п’яте  практичне заняття оцінюється в 15 балів;  

 Підсумкова оцінка виставляється за результатами суми балів набраних на 

змістовних модулях під час семестру та підсумковому модулі (заліку) згідно 

таблиці 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання 

-  командні проекти; 

-  виконання індивідуального завдання; 

-  звіти про виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи.  

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  
1.Поточний (захист командних проектів, опитування теоретичного матеріалу) 

2. Модульний (контрольні роботи) 

3. Підсумковий (залік) 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 
1. Бакінгем М. Спочатку поруште всі правила. Що кращі менеджери світу 

роблять по-іншому / Маркус Бакінгем, Курт Коффман. Пер. з англ. - М.: 

Альпіна Бізнес Букс, 2009. - 300 с. 

2. Бланшар К., Джонсон С. Однохвилинний менеджер / Кеннет Бланшар, 

Спенсер Джонсон; Пер. з англ. - М.: поппурі, 2008. - 160 с. 

3. Гоулман Д., Боясіц Р., Маккі Е. Емоційне лідерство: мистецтво управління 

людьми на основі емоційного інтелекту / Деніел Гоулмен, Річард Боясіц, 

Енні МакКі; Пер. з англ. - 9-е видавн. - М.: Паблішер, 2015. - 301 с. 

4. Макгофф К. Мистецтво керувати. 46 ключових принципів та інструментів 

керівника / Кріс Макгофф; пер. з англ. Артема Ткачова. - М.: Манн, Іванов, 

Фербер, 2014. - 276 с. 

5. Горбачев А.  Тайм-менеджмент в два счета. - СПб.:Питер, 2009. 


