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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та 

практичних навичок з управління розподіленими командами при управлінні інформаційними 

проєктами з урахуванням мотиваційних, психологічних, комунікаційних та технологічних 

аспектів. 

 

Завданням вивчення дисципліни «Розподілені команди» є формування у майбутніх 

фахівців сучасного системного мислення та набуття необхідного рівня спеціальних теоретичних 

та професійних знань щодо формування команди та управління комунікаціями на основі 

використання мотиваційних, психологічних та комунікаційних підходів, а також практичних 

навичок з питань управління та запобігання конфліктами, організації ефективної комунікації та 

налагодження інформаційних зав’язків між членами розподіленої проєктної команди. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК2. Здатність ефективно 

спілкуватись та співпрацювати 

з колегами в 

мультидисциплінарних та 

мультикультурних командах, 

кінцевими користувачами чи 

керівництвом, переконливо 

висловлювати свої думки щодо 

поточних чи майбутніх завдань, 

як письмово, так і усно. 

 

Знати: особливості організації роботи розподілених 

команд з позиції організаційних, виконавчих, 

контролюючих та комунікаційних аспектів. 

Вміти: організувати перші зустрічі нової команди, 

організовувати наради, поточну комунікацію, 

коректно застосовувати інформаційні технології з 

метою організації ефективної та раціональної 

комунікації, готувати результати наради, 

контролювати інформованість команд з 

урахуванням культурних та часових розбіжностей. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК4. Здатність використовувати 

психологічні основи лідерства 

в управлінні проєктами, 

організаційні структури 

управління проєктами, рольову 

структуру проєкту, методи 

управління командою проєкту, 

методи розвитку команди 

проєкту, методи мотивації 

команди проєкту, методи 

комунікації між членами 

команди проєкту 

 

Знати: різницю між управлінням командою «у 

офісі» та розподіленої командою, підходи щодо 

мотивації у розподілених командах, впливу 

психологічних аспектів на працездатність команди, 

підходи щодо виявлення та вирішення конфліктів у 

розподілених командах 

 

Вміти: змотивувати членів команди, виявити під час 

он-лайн спілкування конфлікти та вирішити їх, 

управляти співробітниками під час он-лайн 

спілкування та к офф-лайн режимі 

СК10. Здатність використовувати 

процеси управління 

комунікаціями в проєктах на 

основі сучасних інформаційних 

технологій 

Знати: інформаційні технології, які розроблені для 

комунікації та сумісної роботи у мережі Інтернет 

Вміти: обирати ефективні інформаційні технології 

для роботи розподіленої командою, які будуть 

забезпечувати раціональну та ефективну 

комунікацію, не перевантажуючи членів команди 

застосуванням великої кількісті технологій  
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2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Розподілені команди: технології, методології, комунікації управління. 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи розподіленої команди 

Тема 1. Колокація проти розподіленої команди - переваги та недоліки, можливі проблеми. 

Тема 2. Технічна складова 

Тема 3. Мотиваційна складова 

Тема 4. Психологічна складова. 

Тема 5. Комунікаційна складова 

 

Змістовий модуль 2. Розподілена команда. 

Тема 1. Кількість членів розподіленої команди. 

Тема 2. Розподілення роботи між членами команди. 

Тема 3. Адаптація комунікації для розподілених команд. 

Тема 4. Часові та культурні відмінності. 

 

Модуль 2. Розробка плану проекту з використанням методів та засобів організації 

комунікації, узгодження та вирішення конфліктів 

(індивідуальна робота) 

Змістовий модуль 1. Підготовка індивідуальної роботи. 

Тема 1. До обраного зі списку проблемного питання підібрати наукові джерала, у яких 

проблемне питання представлене. 

Тема 2. Дослідити проблемне питання на основі списку літературних джерел. 

Тема 3. Результати дослідження викласти у письмовій формі у вигляді наукової оглядової статті. 

 

Змістовий модуль 2. Оформлення роботи 

Тема 1. Оформлення роботи. 

Тема 2. Захист роботи. 

 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Мотивація у розподілених командах 

2.  Психологічні впливи у розподілених командах 

3.  Проблеми комунікації у розподілених командах 

4.  Культурні впливи у розподілених командах 

 

Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Організація комунікації у розподілених командах 

2.  Технічні засоби організації роботи та управління у розподілених командах 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю іспит 

Поточне оцінювання 

Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

 Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

30 30 40 100 
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(виконання індивідуальної роботи) 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Захист роботи Сума 

65 15 20 100 

 
 

Методичне забезпечення 

1. Електронна презентація курсу «Розподілені команди». Електронний варіант. Укладач 

Веренич О.В. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Бушуев С.Д., Бушуев Д.А. Основы индивидуальных компетенций для управления 

проектами, программами и портфелями (National Competence Dfctline, NCB Version 4.0) (Том 1. 

Управление проектами), 4-я версия [Текст] / Бушуев С.Д., Бушуев Д.А.; под редакцией 

Бушуева С.Д. – К.: Саммит-Книга, 2017 – 178 С., ил. 

2. Руководство IMA ICB4 в мире Agile (версия 2.3) [Текст] / перевод на русский язык под 

ред. проф. С.Д. Бушуева / IPMA, 2018, 72 С. 

3. Ю. Аппело Agile-менеджмент: лидерство и управление командами – М.: Альпина 

Паблишер, 2018, С. 310 

4. Д. Фрайд, Д. Х. Хенссон Remote. Офис не обязателен / Джейсон Фрайд, Дэвид Хайне-

майер Хенссон ; ил. Майка Роуди ; пер. с англ. Сергея Филина. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2014. — 288 c. : ил. 

5. Ресслер К., Томпсон Д. Офис в стиле фанк. Манифест удаленной работы. / Кали Рес-

слер, Джоди Томпсон ; пер. с англ. У. Сапциной. — М. : Манн, Ива-нов и Фербер, 2013. — 272 

с. 

6. Е. Тудалецкая Нет офиса – нет проблем. Как нанимать и контролировать удаленных 

сотрудников, 2019, ISBN 978-5-04-100494-1 
7. Добрянский Ф. Управление фрилансерами: Методы и практика организации 

удаленной работы / Федор Добрянский. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 132 c. — (Серия 

«Инструменты и методы»). 

8. С. Беркун Год без костюма: WordPress.Com учит, как сотрудники могут работать 

удаленно и эффективно, 2015, ISBN 978-5-699-79326-6 
 

Допоміжна 

1. J.D. Meier Getting Results the Agile Way: A Personal Results System for Work and Life – 

Innovation Playhouse LCC, 2010, P. 230 

2. J.D. Meier Getting Started with Getting Results (Free eBook) - 

http://sourcesofinsight.com/getting-started-with-getting-results-free-ebook/ 

3. J.D. Meier 30 Days of Getting Results Free eBook - http://sourcesofinsight.com/now-available-

30-days-of-getting-results-free-ebook/ 
 

Інформаційні ресурси 

1. www.disciplinedagiledelivery.com 

2. snowdolphin.com/blog/2009/2/16/adventures-in-distributed-agile.html 

3. agilemodeling.com/essays/communication.htm 

4. www.atlassian.com/blog/confluence/4-simple-collaboration-strategies-distributed-teams 

5. www.atlassian.com/team-playbook 

6. msdn.microsoft.com/en-us/magazine/hh771057.aspx 

7. www.atlassian.com/company/events/summit-europe/watch-sessions/2017/scale-extend/a-brave-

journey-in-merge-waters-how-paysafe-consolidated-their-atlassian-tools 

8. pdfs.semanticscholar.org/cde9/6fed7d2e2591bc8f697814ab1f33e3a84160.pdf 

9. www.scrumalliance.org/community/articles/2013/july/managing-distributed-teams 

http://sourcesofinsight.com/getting-started-with-getting-results-free-ebook/
http://www.disciplinedagiledelivery.com/
http://snowdolphin.com/blog/2009/2/16/adventures-in-distributed-agile.html
http://agilemodeling.com/essays/communication.htm
https://www.atlassian.com/blog/confluence/4-simple-collaboration-strategies-distributed-teams
https://www.atlassian.com/team-playbook
https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/hh771057.aspx
https://www.atlassian.com/company/events/summit-europe/watch-sessions/2017/scale-extend/a-brave-journey-in-merge-waters-how-paysafe-consolidated-their-atlassian-tools
https://www.atlassian.com/company/events/summit-europe/watch-sessions/2017/scale-extend/a-brave-journey-in-merge-waters-how-paysafe-consolidated-their-atlassian-tools
https://pdfs.semanticscholar.org/cde9/6fed7d2e2591bc8f697814ab1f33e3a84160.pdf
https://www.scrumalliance.org/community/articles/2013/july/managing-distributed-teams
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10. medium.com/@MentorMate/what-i-learned-managing-a-remote-agile-software-team-

fd2db22e22b1 

11. www.researchgate.net/publication/263398659MoonlightingScrumAnAgileMethodforDistributedT

eamswithPart-TimeDevelopersWorkingduringNon-Overlapping_Hours 

12. www.agileconnection.com/article/five-agile-challenges-distributed-teams 

13. www.agilealliance.org/wp-content/uploads/2016/01/Distributed-Agile-in-the-Enterprise-and-

Virtual-Spaces-2012-08-16.pdf 

14. kiniabulatov.com/2017/08/24/how-to-ensure-requirements-quality-skuvault-way  

15. www.research.ibm.com/pdfs/scrum/Chapter6Pearson20090706.pdf 

16. www.thoughtworks.com/mingle/scaled-agile/2016/06/13/visualizing-time-zones.html 

17. reqtest.com/general/working-efficiently-with-distributed-teams 

18. www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=109 

 

https://medium.com/@MentorMate/what-i-learned-managing-a-remote-agile-software-team-fd2db22e22b1
https://medium.com/@MentorMate/what-i-learned-managing-a-remote-agile-software-team-fd2db22e22b1
https://www.researchgate.net/publication/263398659MoonlightingScrumAnAgileMethodforDistributedTeamswithPart-TimeDevelopersWorkingduringNon-Overlapping_Hours
https://www.researchgate.net/publication/263398659MoonlightingScrumAnAgileMethodforDistributedTeamswithPart-TimeDevelopersWorkingduringNon-Overlapping_Hours
https://www.agileconnection.com/article/five-agile-challenges-distributed-teams
https://www.agilealliance.org/wp-content/uploads/2016/01/Distributed-Agile-in-the-Enterprise-and-Virtual-Spaces-2012-08-16.pdf
https://www.agilealliance.org/wp-content/uploads/2016/01/Distributed-Agile-in-the-Enterprise-and-Virtual-Spaces-2012-08-16.pdf
https://kiniabulatov.com/2017/08/24/how-to-ensure-requirements-quality-skuvault-way/
http://www.research.ibm.com/pdfs/scrum/Chapter6Pearson20090706.pdf
https://www.thoughtworks.com/mingle/scaled-agile/2016/06/13/visualizing-time-zones.html
http://reqtest.com/general/working-efficiently-with-distributed-teams/
http://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=109

