
1. Назва модуля: Лідерство 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.10_3 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 6 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні 

години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18). 
6. Лектор: Стрембіцька Леся Леонідівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення студент повинен: 

- знати: сутність лідерства; історію розвитку теорій лідерства, їх переваги та 
недоліки; особливості різних стилів лідерства; передумови ефективного лідерського 
впливу; основні етапи формування команди; ціннісні, критеріальні та поведінкові 
переваги партнерства у діловому спілкуванні; процеси внутрішньої динаміки команди 
під час переходу від одного етапу розвитку до іншого. 
- вміти: здійснювати аналіз ситуативних чинників, що обумовлюють вибір 
ефективного стилю лідерства в організації; обирати ефективні методи та прийоми 
управлінського впливу; формувати власний імідж шляхом цілеспрямованого 
використання мовної культури; вести дискусію й управляти аудиторією, уникати 
логічних помилок у суперечці й дискусії; здійснювати презентацію ділової інформації. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: менеджмент; 
– кореквізити: тайм-менеджмент. 
10. Зміст модуля:  
Сучасне бачення лідерства як умови успішної діяльності. Розвиток лідерства на 

державній службі. Лідери та організаційна культура. Індивідуальний розвиток та 
інноваційність. Лідерство в команді. Емоційний інтелект – стратегічний важіль лідерства. 
Лідер та мистецтво ведення переговорів. Управління з орієнтацією на досягнення 
результатів. Лідерство та ефективна комунікація. Взаємодія із засобами масової 
інформації. Управління стресом.  

11.  Рекомендована література: 
1. Лідерство [Текст]: навч.-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни/ Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. В. М. Стрілець ; [рец. О. Г. 
Чирва, П. Ю. Курмаєв] .-Умань:УДПУ,2013 .-107 с. 

2. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера [Текст]: навч. посіб.: рек. 
МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 
191c. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 

 
 


