
Назва дисципліни Командоутворення 

Інформація про 

факультет і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна за вибором пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем відповідно 

до програми підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня програма 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

та «Міжнародна інформаційна безпека» 

Контактні дані 

розробника робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  

науково-

педагогічного 

працівника, 

залученого до 

викладання 

Хижняк Олександр Володимирович – доктор соціологічних наук, 

доцент, професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки, начальник Управління міжнародних відносин 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх, каб. 

264, тел. (057)  705-10-59, електронна адреса кафедри: 

mpdepartment@ukr.net  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання з курсів Історія міжнародних відносин, Теорія 

міжнародних відносин, Політологія, Історія України, Світова 

економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні відносини 

та світова політика. 

 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у 

здобувачів необхідні компетенції з командоутворення та навички  

командної взаємодії для їх використання в процесі їхньої професійної 

діяльності.  

Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть: 

- основні теорії і моделі командної взаємодії; 

- процес, етапи формування та розвитку ефективної команди; 

- інструменти формування та розвитку команд, типи команд;  

- специфіку і характеристики командних ролей;  

- роль лідера в процесі командоутворення та прийняття рішень в 

команді; 

- процес формування командної ідентичності та роль корпоративної 

культури в командній взаємодії;  

- комунікативні механізми командної взаємодії;  

- методи діагностики та оцінки ефективності роботи команди; 

- специфіку командоутворення в міжнародній діяльності;  

вмітимуть:  

- застосовувати спеціальні технології командної роботи з метою 

вироблення ефективних спільних рішень при виконанні професійних 

завдань;  

- проводити діагностику діяльності команди та командоутворення;  

- організовувати інформаційно-комунікативні заходи, що сприяють 

ефективній командній взаємодії;   

- аналізувати та розвивати власні здібності роботи в команді та 

лідерський потенціал.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 8 тем, що вивчаються протягом 32 годин аудиторних 

занять (16 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття) та 88 годин 
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самостійної роботи.  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної та 

самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за такими 

темами:  

 

Тема 1. Теорії та моделі командної взаємодії  

(лекції – 2, семінари – 2, самостійна робота - 11). 

Тема 2. Процес, етапи, інструменти формування та розвитку  

ефективної команди  

(лекції – 2, семінари – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11).  

Тема 3. Типи команд і ролі в команді 

(лекції – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11). 

Тема 4. Лідерство та прийняття рішень в команді 

(лекції – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11). 

Тема 5. Командоутворення і корпоративна культура 

(лекції – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11). 

Тема 6. Діагностика та оцінка ефективності діяльності команди  

(лекції - 2, семінари - 2, самостійна робота - 11). 

Тема 7. Комунікативні механізми командної взаємодії  

(лекції – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11). 

Тема 8. Командоутворення в міжнародній діяльності: моделі і ролі 

(лекції – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11). 

 

Методи контролю результатів навчання: залік.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити  

ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 


