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Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок щодо
ефективності управління командами
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом.
Методи навчання: лекції, бесіди, методи роботи з книгою, вправи, практичні завдання,
реферати.
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з професійних компетенцій керівника, менеджменту,
управління персоналом
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати
навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач

Демонструвати базові навички креативного Здатність до креативного та критичного мислення.
та критичного мислення у дослідженнях та Навички міжособистісної взаємодії.
професійному спілкуванні.
Здатність свідомо та соціально відповідально діяти на
основі етичних принципів.
Показувати навички самостійної роботи, Здатність приймати обґрунтовані рішення.
демонструвати
критичне,
креативне,
самокритичне мислення.
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Ефективність керівника та формування команди
Тема 1. Сутність і ознаки
Відвідування занять; захист домашнього Сформувати
схему
перегукування
команди
завдання; обговорення матеріалу занять; дисципліни з іншими, що вивчалися раніше.
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати реферати з наданих тем
самостійної роботи; тестування
Підготувати тести
Тема 2. Характеристика
Відвідування занять; захист домашнього Опрацювати рекомендовану літературу
команди та ролі членів
завдання; обговорення матеріалу занять; Підготувати реферати з наданих тем.
команди
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати тести.
самостійної роботи; тестування
Тема 3. Характеристика
Відвідування занять; захист домашнього Опрацювати рекомендовану літературу
командної роботи
завдання; обговорення матеріалу занять; Підготувати реферати з наданих тем.
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати тести.
самостійної роботи; тестування
Тема 4. Якості
Відвідування занять; захист домашнього Опрацювати рекомендовану літературу
ефективного керівника
завдання; обговорення матеріалу занять; Підготувати реферати з наданих тем.
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати тести.
самостійної роботи; тестування;
поточна модульна робота
Модуль 2. Ефективність команди в контексті конкурентоспроможності підприємства
Тема 5. Ознаки
Відвідування занять; захист домашнього Опрацювати рекомендовану літературу
ефективної команди.
завдання; обговорення матеріалу занять; Підготувати реферати з наданих тем.
Методи підвищення
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати тести.
ефективності команди
самостійної роботи; тестування
Тема 6. Типи спільної
Відвідування занять; захист домашнього Опрацювати рекомендовану літературу
діяльності в команді.
завдання; обговорення матеріалу занять; Підготувати реферати з наданих тем.
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати тести.
самостійної роботи; тестування

Тема 7.Стилі
управління командою

Тема 8.
Мотиваційний
механізм в контексті
ефективної діяльності
команди

Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування

Опрацювати
рекомендовану
літературу
Підготувати реферати з наданих тем.
Підготувати тести.
Опрацювати
рекомендовану
літературу
Підготувати реферати з наданих тем.
Підготувати тести.

Інформаційні джерела

Петюх В.М., Ільніцька О.І. Управління командами [Електронний ресурс]: навч. посіб. – К.:
1.
КНЕУ, 2012. – 512 с.
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: Монографія/[Колот А.М. та
2.
ін.]; - К.:КНЕУ, 2010. – 348 с.
Карамушка Л. М., Філь О. А. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на
3.
матеріалі діяльності освітніх організацій): Монографія. – К.: Фірма «ІНКОС», 2007. – 268 с.
Костишина Т.А. Соціально-економічна мотивація найманих працівників на підприємствах в
4.
сучасних умовах / Т.А. Костишина // Науковий вісник ПУЕТ. Серія “Економіка”. - №4 (88). - 2018. - С.
70-81
Костишина Т.А. Управління командами: дист. курс. з навчальної дисципліни для студентів
5.
денної та заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка». Полтава : ПУЕТ, 2020. URL:
http://www2.el.puet.edu.ua.
Чуланова О.Л. Коуч-лидерство как инструмент формирования softskills управленческого
6.
персонала современных организаций. Экономика предприятий. 2018. Т. 4, № 4. – URL:
https://riorpub.com/ru/nauka/article/20665/view.
Gibb Dyer, Jeffrey Dyer. Beyond Team Building: How to Build High Performing Teams and the
7.
Culture to Support Them / Gibb Dyer, Jeffrey Dyer. 1st Edition. 2019. C. 256.
O’Neill T. A., McLarnon, M. J. W. Optimizing team conflict dynamics for high performance teamwork.
8.
Human Resource Management Review. 2018, vol. 28(4), pp. 378-394.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни
•

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, мультимедійні презентації.

•

Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Управління командами» на платформі «Moodle».
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

•

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної
кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача
за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
•

Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення
про
академічну
доброчесність»
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);
не
допускати списування (один в одного, з власноруч написаного тексту, друкованого або електронного
носія інформації тощо) під час виконання індивідуальних навчальних завдань та дидактичних тестів;
якісно оформлювати посилання на джерела інформації при написанні доповідей, підготовки
презентацій, тез тощо
•

Політика щодо відвідування: відвідування лекцій та практичних занять є обов’язковими, якщо
студент пропустив заняття, він має відпрацювати пропущене; за об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle)
за погодженням із провідним викладачем. Якщо заняття (за умов надзвичайної ситуацій) проводиться
дистанційно, студент має виходити на зв’язок із викладачем за розкладом занять.
•

Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita;

Положення про зарахування результатів неформальної освіти

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом

50
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

