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Семестр, у якому 

вивчається дисципліна 

3 семестр (бакалавр) 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Комп’ютерних технологій і систем  

Перелік компетентностей 

та результатів навчання 

Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати 

необхідні для вирішення професійних завдань 

інформаційно-довідникові ресурси і знання при 

командній роботі з розробки програмного 

забезпечення. 

Знати кодекс професійної етики та культурні 

аспекти інженерії програмного забезпечення і 

дотримуватись їх в професійній діяльності. 

Мати навички командної роботи, володіти 

принципами організації роботи в парі при 

розробці програмного коду. Володіти 

принципами усної комунікації та аргументації. 

Знати та вміти застосовувати методи та засоби 

управління проектами. 

Вміти документувати та презентувати результати 

розробки програмного забезпечення. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Програмні засоби загального користування. 

Ділова українська мова. 

Аналіз вимог до програмного забезпечення. 

Основні теми дисципліни Поняття, механізми і концепції групової 

динаміки. Команда розробки та її ознаки. Основи 

ефективної роботи з колегами, знайомство з 

мотивацією людей. 

Практики витягання вимог: інтерв’ю, сценарії, 

прототипи, «роз’яснювальні зустрічі», нагляд. 

Стратегії вислухування, переконання та ведення 

переговорів. 

Принципи ефективної усної комунікації. 

Принципи ефективного програмування в парі. 

Створення формальної презентації хорошої 

якості. 



Комунікації при розробці технічної документації. 
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