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ВСТУП  
 
Дане видання призначене для вивчення та практичного освоєння 

студентами заочної форми навчання основ групової динаміки та ко-
мунікацій.  

Контрольна робота з дисципліни “Групова динаміка і комуніка-
ції” передбачає опрацювання трьох завдань: двох теоретичних запи-
тань та одного практичного завдання. 

Для виконання контрольної роботи студенти повинні ознайоми-
тися з рекомендованою літературою, а також з електронними джере-
лами з середовища Internet.  

Для одержання заліку з контрольної роботи студент здає викла-
дачу цілком оформлений звіт, що містить докладні відповіді на теоре-
тичні питання та результати розв’язання практичного завдання,  а та-
кож при необхідності демонструє на екрані комп’ютера результати 
виконання роботи. 

Звіт має містити: 
– титульний аркуш (на ньому вказують назву міністерства, назву 

університету, назву кафедри, номер, вид роботи, виконавця та особу, 
що приймає звіт, рік); 

– завдання до роботи; 
– результати виконання роботи, зокрема змістовний аналіз 

отриманих в ході розв’язання практичного завдання результатів, та 
висновки. 

Звіт виконують на білому папері формату A4 (210 x 297 мм). 
Текст розміщують тільки з однієї сторони листа. Поля сторінки з усіх 
боків – 20 мм. Аркуші скріплюють за допомогою канцелярських скрі-
пок або вміщують у канцелярський файл. 

Під час співбесіди при захисті контрольної роботи студент по-
винний виявити знання про мету роботи, по теоретичному матеріалу, 
про методи виконання кожного етапу роботи, по змісту основних роз-
ділів оформленого звіту з демонстрацією результатів на конкретних 
прикладах. Студент повинний вміти правильно аналізувати отримані 
результати.  
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1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ  
 
 
Виконання контрольної роботи з дисципліни “Групова динаміка 

і комунікації” передбачає опрацювання двох запитань з нижче наведе-
ного переліку. 

1. Поняття групи. Комунікації в групах. 
2. Класифікація видів витягання вимог. Різниця між пасивни-

ми та активними методами. 
3. Пасивні методи витягання вимог: спостереження, аналіз 

протоколів "думок уголос", лекції. 
4. Активні індивідуальні методи витягання вимог: анкетуван-

ня, інтерв'ю, вільний діалог. 
5. Активні групові методи витягання вимог: метод круглого 

стола, мозковий штурм. 
6. Експертні ігри як метод витягання вимог. 
7. Текстологічні методи витягання вимог. 
8. Підготовка доповіді. Структура та правила написання допо-

відей. 
9. Ведення ділових переговорів. Переваги переговорів. 
10. Класифікація переговорів. 
11. Функції переговорів. 
12. Підготовка й порядок ведення переговорів. 
13. Стратегії ведення переговорів. Моделі ведення переговорів 

"виграш – програш", "програш – програш" і "виграш – виграш". 
14. Позиційний торг як стратегія ведення переговорів. 
15. Переговори на основі інтересів. 
16. Єдина система програмної документації: короткий опис, 

переваги та недоліки, основні документи. 
17. Види програмних та експлуатаційних документів. Технічне 

завдання як програмний документ. 
18. Міжнародний стандарт ISO/IEC 12207. 
19. Рецензування документації. 
20. Вплив, влада та лідерство в комунікаційних групах. 
21. Зв’язок мотивації та потреб людини. 
22. Коротка характеристика основних цілей системи мотивації 

співробітників. 
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23. Інструменти мотивації персоналу. 
24. Конфлікт. Стадії конфлікту.  
25. Стратегії (методи) розв'язання конфліктів: загальна харак-

теристика. 
26. Суперництво як метод розв'язання конфліктів. 
27. Співробітництво як метод розв'язання конфліктів. 
28. Компроміс як метод розв'язання конфліктів. 
29. Ухилення як метод розв'язання конфліктів. 
30. Пристосування як метод розв'язання конфліктів. 
Запитання до опрацювання обираються відповідно до табл. 1.1 в 

залежності від номеру студенту за списком та узгоджуються з викла-
дачем. 

 
Таблиця 1.1 – Варіанти завдань 

№ варіанту № запитань № варіанту № запитань 
1 1, 16 16 1, 30 
2 2, 17 17 2, 29 
3 3, 18 18 3, 28 
4 4, 19 19 4, 27 
5 5, 20 20 5, 26 
6 6, 21 21 6, 25 
7 7, 22 22 7, 24 
8 8, 23 23 8, 23 
9 9, 24 24 9, 22 
10 10, 25 25 10, 21 
11 11, 26 26 11, 20 
12 12, 27 27 12, 19 
13 13, 28 28 13, 18 
14 14, 29 29 14, 17 
15 15, 30 30 15, 16 
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2 ОФОРМЛЕННЯ ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
 
 
2.1 Мета роботи 
 
Навчитися оформлювати програмну документацію. 
 
2.2 Основні теоретичні відомості 
 
Основними документами при розробці програмного забезпечен-

ня є: 
– технічне завдання; 
– специфікація; 
– опис програми; 
– текст програми; 
– керівництво програміста; 
– керівництво системного програміста; 
– керівництво оператора. 
 
2.2.1 Технічне завдання 
 
Згідно ГОСТу 19.201–78, технічне завдання повинно містити та-

кі розділи: 
– вступ; 
– підстави для розробки; 
– призначення розробки; 
– вимоги до програми чи програмному виробу; 
– вимоги до програмної документації; 
– техніко-економічні показники; 
– порядок контролю й приймання. 
У технічне завдання допускається включати додатки. 
В залежності від особливостей програми чи програмного виробу 

допускається уточнювати зміст розділів, вводити нові розділи чи по-
єднувати окремі з них. 
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2.2.2 Специфікація 
 
Відповідно до ГОСТу 19.202-78, специфікація повинна містити 

розділи: 
– документація; 
– комплекси; 
– компоненти. 
Специфікацію оформлюють у вигляді таблиці. Найменування 

кожного розділу вказують у виді заголовка в графі “Найменування”. 
Для документів, виконаних друкованим способом, заголовок підкрес-
люють. 

 
2.2.3 Опис програми 
 
Згідно ГОСТу 19.402–78, опис програми повинен містити на-

ступні розділи: 
– загальні відомості: 
– функціональне призначення; 
– опис логічної структури; 
– використані технічні засоби; 
– виклик і завантаження; 
– початкові дані, вихідні дані. 
В залежності від особливостей програми допускається вводити 

додаткові розділи чи поєднувати окремі розділи. 
 
2.2.4 Текст програми 
 
Згідно ГОСТу 19.401–78, основна частина документу “Текст 

програми” повинна складатися з текстів одного чи декількох розділів, 
яким дані найменування.  

 
2.2.5 Керівництво програміста 
 
Керівництво програміста оформлюється відповідно до ГОСТу 

19.503–79, згідно з яким воно має містити наступні розділи: 
– призначення й умови застосування програми; 
– характеристики програми; 
– звертання до програми; 
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– вхідні і вихідні дані; 
– повідомлення. 
У залежності від особливостей документа допускається поєдну-

вати окремі розділи чи вводити нові. 
 
2.2.6 Керівництво системного програміста 
 
Згідно ГОСТу 19.504–79 – Керівництво системного програміста, 

керівництво системного програміста повинно містити наступні розді-
ли: 

– загальні положення програми; 
– структура програми; 
– настройка програми; 
– перевірка програми; 
– додаткові властивості; 
– повідомлення системному програмісту. 
В залежності від особливостей документу дозволяється 

об’єднувати окремі розділи або вводити нові. 
 
2.2.7 Керівництво оператора 
 
Керівництво оператора оформлюється згідно ГОСТу 19.505–78, 

відповідно до якого воно має містити наступні розділи: 
– призначення програми, 
– умови виконання програми, 
– виконання програми, 
– повідомлення оператору. 
В залежності від особливостей документа допускається 

об’єднувати окремі розділи чи вводити нові. 
 
2.3 Завдання до роботи 
 
2.3.1 Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за 

темою роботи, використовуючи дані методичні вказівки, а також ре-
комендовану літературу. 

2.3.2 Відповідно до діючих стандартів оформити документ (тех-
нічне завдання, специфікація, опис програми, текст програми, керів-
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ництво програміста, керівництво системного програміста, керівництво 
оператора відповідно до номеру варіанту з таблиці А.1.) на існуюче 
програмне забезпечення (обирається студентом самостійно та узго-
джується з викладачем) або на програму, розробка якої передбачаєть-
ся (у випадку оформлення документу «Технічне завдання»). 

2.3.3 Оформити звіт з роботи. 
2.3.4 Відповісти на контрольні запитання.  
 
2.4 Зміст звіту 
 
2.4.1 Тема та мета роботи. 
2.4.2 Завдання до роботи. 
2.4.3 Короткі теоретичні відомості. 
2.4.4 Оформлений програмний документ. 
2.4.5 Висновки, що містять відповіді на контрольні запитання 

(5 шт. за вибором студента), а також відображують результати вико-
нання роботи та їх критичний аналіз. 

 
2.5 Контрольні запитання 
 
2.4.1 Обґрунтуйте необхідність оформлення програмної доку-

ментації. 
2.4.2 Які основні документи оформлюються при розробці про-

грамного забезпечення? 
2.4.3 Які документи на Ваш погляд не є обов’язковими? 
2.4.4 З написання якого документу починається процес розробки 

програмного забезпечення? 
2.4.5 Відповідно до якого стандарту оформляться документ «Те-

хнічне завдання»? 
2.4.6 Які розділи містить технічне завдання? 
2.4.7 Згідно з яким стандартом оформляться документ «Специ-

фікація»? 
2.4.8 З яких розділів складається специфікація? 
2.4.9 Який стандарт регламентує оформлення документу «Опис 

програми»? 
2.4.10 Які розділи містить опис програми? 
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2.4.11 Відповідно до якого стандарту оформляться документ 
«Текст програми»? 

2.4.12 Проаналізуйте структуру документу «Керівництво про-
граміста». 

2.4.13 Згідно з яким стандартом оформляться документ «Керів-
ництво системного програміста»? 

2.4.14 З яких розділів складається керівництво системного про-
граміста? 

2.4.15 Який стандарт регламентує оформлення документу «Ке-
рівництво оператора»? 

2.4.16 Які розділи містить керівництво оператора? 
2.4.17 Якими розділами відрізняються документи «Керівництво 

програміста» та «Керівництво системного програміста»? 
2.4.18 Порівняйте документи «Керівництво оператора» та «Ке-

рівництво програміста»? 
2.4.19 З якою метою пишеться рецензія на документацію? 
2.4.20 Що є обов’язковим при написанні рецензії? 
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Додаток А  
Завдання для оформлення програмної документації  

 
 
Таблиця А.1 – Варіанти виконання завдання 

№ варіанту Програмний документ 
1 керівництво системного програміста 
2 керівництво оператора 
3 керівництво програміста 
4 технічне завдання 
5 опис програми 
6 керівництво програміста 
7 керівництво оператора 
8 опис програми 
9 технічне завдання 
10 керівництво системного програміста 
11 технічне завдання 
12 керівництво програміста 
13 керівництво системного програміста 
14 опис програми 
15 керівництво оператора 
16 технічне завдання 
17 опис програми 
18 керівництво програміста 
19 керівництво системного програміста 
20 керівництво оператора 
21 технічне завдання 
22 опис програми 
23 керівництво програміста 
24 керівництво оператора 
25 керівництво системного програміста 
26 керівництво оператора 
27 керівництво системного програміста 
28 керівництво програміста 
29 опис програми 
30 технічне завдання 
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31 керівництво оператора 
32 керівництво системного програміста 
33 технічне завдання 
34 опис програми 
35 керівництво програміста 
36 технічне завдання 
37 опис програми 
38 керівництво оператора 
39 керівництво системного програміста 
40 керівництво програміста 
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