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1. Загальний опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни «Організація колективної діяльності та
лідерство» – формувати у майбутніх суднових командирів флоту навички ефективної
організаційно-управлінської діяльності, тобто організації роботи колективу, здійснювати
вибір обґрунтування, прийняття і реалізації управлінських рішень, організації та роботи в
складних екстремальних умовах. Знати та вміти застосовувати принципи лідерства і
адміністрування на всіх рівнях керівництва судновим екіпажем відповідно до вимог
конвенції ПДНВ і Кодексу ПДНВ з поправками.
Мова навчання: українська.
Статус дисципліни: обов’язкова.
Передумовою для вивчення дисципліни «Організація колективної діяльності та
лідерство» є вивчення таких обов’язкових елементів освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра «Судноводіння» як «Філософія» та «Суспільство і держава».
Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог розділу А – ІІ/1 (функція:
«Управління операціями судна та піклування про людей на судні на рівні експлуатації»)
Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з поправками. Сфера
компетентності: «Застосування навичок керівника та вміння працювати в команді».
Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей та
досягнення програмних результатів навчання.
Компетентності: інтегральна, загальні (ЗК), спеціальні (СК).
ЗК6 Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, в
складних і критичних умовах.
ЗК9 Цінування та повага мультикультурності.
ЗК13 Здатність до подальшого навчання.
СК15 Здатність розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у сфері
судноводіння.
Програмні результати навчання:
РН14 Уміння ефективно здійснювати професійну діяльність, приймати та
реалізовувати управлінські рішення в багатонаціональному колективі.
РН24 Знання питань управління персоналом на судні та його підготовки; уміння
застосовувати методи управління, вирішувати задачі та керувати робочим навантаженням,
доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми та їх рішення, власний досвід
у галузі професійної діяльності.
РН25 Знання методів ефективного управління ресурсами та уміння їх застосовувати;
знання та уміння застосовувати методи прийняття рішень.
Кількість кредитів ЄКТС: 3.
Форма підсумкового контролю: залік.

2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Організація колективної
діяльності та лідерство» передбачає здобуття курсантом (студентом) наступних результатів
навчання за навчальною дисципліною:
–
вміти застосовувати методи управління задачами та робочим навантаженням:
планування та координація, призначення персоналу, обмеження часу та ресурсів, визначення
черговості;
–
застосовувати методи ефективного управління: розподіл особового складу,
покладання обов'язків і встановлення черговості використання ресурсів, ефективний зв'язок
на судні та на березі, прийняття рішень з урахуванням досвіду роботи в команді, впевненість
та керівництво, мотивація, «інформаційні» процеси.
–
ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах ієрархічної системи
управління, дотримуючись дисципліни та виконуючи вимоги уставу;
–
проявляти здатність до соціальної взаємодії на основі норм моралі та права,
демонструючи повагу і толерантність до інших національностей і культур в умовах
багатонаціональних екіпажів;
–
створити в колективі відносини співробітництва, кооперації, володіти
способами саморегуляції поведінки і методами конструктивного вирішення конфліктних
ситуацій в різних умовах;
–
обґрунтовувати, приймати і реалізовувати управлінські рішення в колективі,
впливати на формування соціально-психологічного клімату в необхідному для досягнення
цілей напрямку;
–
адаптуватися до нових соціальних умов, аналізувати і оцінювати власні
можливості.

Навчальне навантаження (години)

Розділ 1. Організація колективної діяльності
Тема 1. Особливості
4
2
2
2
морського екіпажу як
соціальної групи /
Feature of marine crew as
task force
Тема 2. Особистість та її
4
2
2
2
значення при управлінні
персоналом на судні /
Personality and her value
are at a management a

Практичні

Лекції

Кількість
аудиторних
годин

Заочна форма навчання
(2 курс,
2 курс за скороченою
формою навчання)

Практичні

Лекції

Назви розділів
і тем

Кількість
аудиторних
годин

Денна форма
навчання

2

2

Відповідність модельному
курсу Міжнародної морської
організації (7.03/7.01)

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Applicatio
n
of
leadership
and
team
working
skills

personnel on a ship
Тема 3. Конфлікт як
соціальнопсихологічний феномен
Тема 4. Міжнаціональні
та міжконфесійні
конфлікти та шляхи їх
розв՚язання /
International and interconf
essional conflicts and way
s to solve them
Тема 5. Принципи
управління плавскладом
в суднохідній компанії /
Principles of management
of crew are in the compan
y of navigability
Тема 6. Соціальнопсихологічні технології
управління морським
екіпажем
Тема 7. Психологічна
готовність морського
екіпажу до
екстремальних ситуацій
у довгостроковому рейсі
Тема 8. Реалізація
морським екіпажем
психологічних аспектів
праці для забезпечення
безпеки діяльності
людини в морі /
Realization of
psychological aspects of
labour a marine crew is
for providing of safety of
activity of man at-sea
Разом за розділом 1:

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

32

16

16

10

6

2

2

Розділ 2. Основи лідерства в судновому екіпажі
Тема 1. Лідерство:
4
2
2
теоретичні основи,
обгрунтування і підходи
/ Leadership: theoretical
bases, grounds and
approaches
Тема 2. Лідерство в
4
2
2
2
2
судновому екіпажі
Тема 3. Керівництво та
4
2
2
лідерство
12
6
6
2
2
Разом за розділом 2:

4

Leadershi
p and
teamwork
(Model
Course
1.39 )
3.7 – 3.7.5

Всього аудиторних
годин:
Самостійна робота
(години)
з них на виконання
індивідуального
завдання
Загальний обсяг годин
навчальної дисципліни

44

22

22

12

8

46

78

–

–

90

90

4

4. Теми практичних занять
№
з/п

1

2

3

4

Назва теми
Особливості морського екіпажу як соціальної
групи.
Групова динаміка екіпажу.
Проблеми формування команди.
Особливості морських екіпажів як соціальних груп.
Морські компанії, які займаються комплектуванням
екіпажу.
Вимоги, які пред’являються до членів екіпажу.
Визначення мінімального складу екіпажу судна
(свідчення про мінімальний склад екіпажу).
Особистість та її значення при управлінні
персоналом на судні.
Індивідуальні особливості особистості в поведінці,
діяльності, спілкуванні при управлінні операціями
судна.
Мотивація поведінки особистості і контроль.
Управління операціями судна (планування та
координація, призначення персоналу, обмеження часу
та ресурсів, визначення черговості).
Методи прийняття рішень: оцінка ситуації та ризику,
виявлення і розгляд вироблених варіантів, вибір курсу
дій, оцінка ефективності результату.
Конфлікт як соціально-психологічний феномен.
Стратегія та тактика поведінки в конфлікті.
Учасники конфліктів, види.
Типологія конфліктів.
Стадії протікання конфліктів.
Стратегії розв’язання конфліктів.

Перелiк iнструментiв, обладнання
програмного забезпечення,
використання яких передбачає
виконання практичних занять
– Кодекс ПДНВ;
– методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.
– методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.

– методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.
Міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти та
– методичні вказівки до виконання
шляхи їх розв՚язання.
практичних занять з дисципліни
Міжнаціональні відносини та міжконфесійні стосунки «Організація
колективної

на судні.
Причини міжнаціональних конфліктів.
Типи конфліктів та шляхи їх розв՚язання.

5

Принципи управління плавскладом в суднохідній
компанії.
Керівні документи компанії щодо організації праці,
побут моряків, забезпечення порядку та дисципліни на
судні.
Принципи управління.

6

Соціально-психологічні технології управління
морським екіпажем.
Роль суднових офіцерів в забезпеченні ефективної та
безпечної діяльності екіпажу.
Підвищення професійного рівня моряків в період
роботи на судні.

7

Психологічна готовність морського екіпажу до
екстремальних ситуацій у довгостроковому рейсі.
Характеристика вимог до особистості члена морського
екіпажу.
Компоненти психологічної готовності моряка.
Умови формування психологічної готовності фахівців
до екстремальних ситуацій професійної діяльності.

8

Реалізація морським екіпажем психологічних
аспектів праці для забезпечення безпеки діяльності
людини в морі.
Комплексний підхід до забезпечення безпеки
експлуатації судна.
Міжнародні вимоги та норми по відношенню до
безпеки мореплавання.

9

Лідерство: теоретичні основи, обгрунтування і
підходи.
Традиційні концепції лідерства.
Теорія лідерських якостей.
Ситуативні підходи до ефективного лідерства.

10

Лідерство в судновому екіпажі.
Проблеми управління людськими ресурсами в морі.
Особистісні якості лідера.

діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.
– методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.
– методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.
– методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.
– методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.
– методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.
– методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.

11

Керівництво та лідерство.
Прогностична модель управлінської діяльності
керівника як лідера формування морського екіпажу.
Перелік якостей, які повинен мати офіцер-керівник.

– методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.

5. Завдання для самостійної роботи
Перелік видів самостійної роботи:
–
опрацювання лекційного матеріалу;
–
самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни (для заочної
форми);
–
підготовка до практичних занять.
6. Індивідуальні завдання
Навчальним планом не передбачені
7. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється оцінюванням якості засвоєння навчального
матеріалу дисципліни за результатами опитування з питань лекційного матеріалу, виконання
практичних робіт, що передбачені робочим навчальним планом згідно темам робочої
навчальної програми (у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу
НУ«ОМА»).
Форма контролю: залік.
Методи контролю: усний, письмовий.
Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною
№
з/п

1

Iнструменти, обладнання та
програмне забезпечення,
Результати навчання за навчальною
Методи
якi використовуються для
дисципліною
демонстрації
демонстрацiї здобутих
результатiв навчання за
навчальною дисциплiною
Вміти застосовувати методи управління – виступ на
– Кодекс ПДНВ;
задачами та робочим навантаженням: практичних
– методичні вказівки до
планування та координація, призначення заняттях;
виконання
практичних
персоналу, обмеження часу та ресурсів, – захист теми занять
з
дисципліни
визначення черговості та застосовувати з самостійних «Організація колективної
методи ефективного управління: розподіл завдань;
діяльності та лідерство»;
особового складу, покладання обов'язків і – обговорення – тестові завдання;
встановлення черговості використання ситуацій;
– ситуаційні задачі;
ресурсів, ефективний зв'язок на судні та на – розв’язання – комп’ютерні презентації;
березі, прийняття рішень з урахуванням задач, вправ,
– ілюстративні матеріали.
досвіду роботи в команді, впевненість та тестових
керівництво, мотивація, «інформаційні» завдань.
процеси.

2

3

Ефективно
здійснювати
професійну
діяльність в умовах ієрархічної системи
управління, дотримуючись дисципліни та
виконуючи вимоги уставу та проявляти
здатність до соціальної взаємодії на основі
норм моралі та права, демонструючи повагу
і толерантність до інших національностей і
культур в умовах багатонаціональних
екіпажів. Створити в колективі відносини
співробітництва,
кооперації,
володіти
способами саморегуляції поведінки і
методами
конструктивного
вирішення
конфліктних ситуацій в різних умовах.
Обґрунтовувати, приймати і реалізовувати
управлінські рішення в колективі, впливати
на формування соціально-психологічного
клімату в необхідному для досягнення цілей
напрямку. Уміти адаптуватися до нових
соціальних умов, аналізувати і оцінювати
власні можливості.

– виступ на
практичних
заняттях;
– захист теми
з самостійних
завдань;
– обговорення
ситуацій;
– розв’язання
задач, вправ,
тестових
завдань.

– Кодекс ПДНВ;
– методичні вказівки до
виконання
практичних
занять
з
дисципліни
«Організація колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.

– виступ на
практичних
заняттях;
– захист теми
з самостійних
завдань;
– обговорення
ситуацій;
– розв’язання
задач, вправ,
тестових
завдань.

– Кодекс ПДНВ;
– методичні вказівки до
виконання
практичних
занять
з
дисципліни
«Організація колективної
діяльності та лідерство»;
– тестові завдання;
– ситуаційні задачі;
– комп’ютерні презентації;
– ілюстративні матеріали.

8. Схема нарахування балів за навчальною дисципліною
Оцінка
(за
національною
шкалою)
Відмінно

Оцінка за
шкалою
ВНЗ
А

Добре

В

С

Критерії
демонструє відмінні знання теоретичного матеріалу;
без допомоги викладача знаходить джерела інформації і
використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань
власної пізнавальної діяльності;
глибоко та всебічно розкриває зміст питань, які
обговорюються, аргументовано та логічно викладає матеріал,
володіє культурою мови;
показує вміння формулювати висновки та узагальнення за
питаннями теми, здатність аналізувати навчальний матеріал з
використанням теоретичних знань;
самостійно оцінює різноманітні ситуації що пов’язані із
ризиком забруднення морського середовища, виявляючи
особисту позицію щодо них.
демонструє знання вище середнього рівня;
знаходить джерела інформації та самостійно використовує
їх відповідно до цілей, поставлених викладачем;
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст питань, які
обговорюються, але допускає окремі неточності;
формулює висновки та узагальнення з окремих питань,
логічно викладає свої знання;
самостійно визначає окремі цілі власної навчальної
діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.
демонструє знання середнього рівня;
вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно
виправляє допущені помилки, добирає аргументи на
підтвердження вивченого теоретичного матеріалу;
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст питань, які

Задовільно

D

E

Незадовільно

FX

обговорюються, але не досить повно й аргументовано викладає
матеріал;
формулює висновки з окремих питань;
вільно володіє вивченим обсягом матеріалу,
здатний застосовувати його на практиці.
демонструє задовільні знання;
не виявляє належної активності при обговоренні питань на
практичних заняттях;
відповідає на окремі питання;
формулює висновки з окремих питань;
може відтворити значну частину теоретичного матеріалу,
виявляє знання і розуміння основних положень.
демонструє знання на рівні мінімальних вимог;
відповідає на окремі питання, які обговорюються;
не виявляє належної активності при обговоренні питань;
неохайно виконує завдання на практичних заняттях; володіє
матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу
відтворює на репродуктивному рівні.
не володіє навчальним матеріалом на рівні мінімальних
вимог;
не здатний виконати завдання у повному обсязі; поверхнево
розкриває зміст питань, які розглядаються, будуючи відповіді
на звичайному повторенні навчального матеріалу без його
осмислення;
допускає суттєві помилки під час усних та письмових
відповідей;
неохайно виконує індивідуальні завдання; не виявляє
активності на заняттях при обговоренні питань;
не виявляє старанності при виконанні завдань для
самостійної роботи.
Курсанти (студенти), які не з'явилися на контрольні заходи
без поважних причин, вважаються такими, що одержали
незадовільну оцінку (FX).
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