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Очікувані результати навчання
В результаті вивчення дисципліни студент має

знати:
– сутність понять «лідер» і «лідерство», типи лідерів

та  лідерства,  теорії  походження  лідерства,  стилі  лідерської
поведінки та управління; 

– методики  розвитку  і  самовиховання  лідерських
якостей; 

– еволюцію ідей відбору лідерських якостей; 
– технології  публічного  виступу  й  управління

аудиторією
– приклади  лідерства  у  світовій  та  національній

історії.
– провідні правила адміністрування.
вміти:
– планувати,  організовувати,  контролювати  роботу

групи  з  позиції  лідера,  а  також  забезпечувати  мотивацію  і
координацію діяльності послідовників; 

- визначати стилі лідерської поведінки та типи лідерства; 
    Обсяг: 3 кредити ECTS (90 год), з яких 60 годин самостійної

роботи.

Мета: формування у студентів системного уявлення про лідерство як
необхідного  вміння  побудови  успішної  професійної  кар’єри  та
особистісного розвитку.

Оригінальність навчальної дисципліни: авторський курс
Зміст дисципліни

Тема 1. Характеристика  та  типологія  лідерства  й
адміністрування.
Тема 2. Лідерство в організаціях. Стилі лідерства
Тема 3. Структура образу лідера.
 Тема 4. Емоційний інтелект лідера.Риси лідера.
Тема 5. Харизма лідера.Комунікативний потенціал лідера.
Тема 6. Лідер і команда. Лідер як соціальний архітектор.
Тема 7. Адміністрування (менеджеруванн) і лідерство: 
характерні відмінності та специфіка. Лідер і група. 
Team building.
Тема 8. Технології прихованого впливу. Відомі лідери.
Приклади лідерства у світовій та національній історії.

Силабус дисципліни
«Лідерство та адміністрування»



Семестровий контроль: залік 
Оцінювання:
За семестр: 70 балів
За залік: 30 балів

Види робіт:
Групові заняття – 40 балів (8*5б.)
Доповідь   – 12 балів
Творча робота – 18 балів

Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни

Під час вивчення дисципліни студенти отримають бали за такі види
робіт:

1. Відповіді на сеінарських заняттях.
2. Виконання доповіді.
3. Виконання творчої роботи.

Технічне забезпечення:

Проєкційне мультимедійне обладнання 
(проєктор, екран, ноутбук/комп’ютер).
Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi.
Система електронного навчання Moodle 3.

Політика щодо дедлайнів
Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.

Політика щодо академічної доброчесності
Передбачає самостійну підготовку до групових занять та
самостійне виконання індивідуальних творчих завдань.
Списування  під  час  заліку  (в  т.  ч.  із  використанням
мобільних пристроїв) заборонено. У разі виявлення
плагіату або списування роботи не зараховуються.


	Очікувані результати навчання
	Обсяг: 3 кредити ECTS (90 год), з яких 60 годин самостійної роботи.

	Зміст дисципліни

