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Політика
дисципліни

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності
здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних
завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів
навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і
можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання
ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм
законодавства про авторське право і суміжні права; надання
достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела
інформації.
Відвідування занять відповідно до розкладу відділу аспірантури та
докторантури.
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти можлива на
принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та
інформації, вільного оприлюднення і використання результатів
наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених
законом.

Що будемо
вивчати?

 загальна характеристика
влади і керівництва;

 відмінності між лідером і
керівником;

 основні теорії лідерства;



 основні вимоги до
лідерських якостей
менеджера;

 різновид стилів лідерства;
 алгоритм ефективної

комунікації;
 особливості ведення

ділових переговорів;
 основи управління

конфліктами та стресами;

Чому це треба
вивчати?

- формувати вимоги до менеджерських якостей;
- відрізняти лідерство від керівництва;
- аналізувати стилі лідерства;
- виявити власний лідерський потенціал;
- проводити аналіз ресурсів і обмежень для нарощування
лідерського потенціалу;
- користуватися прийомами, методами придбання авторитету в
колективі;
- використовувати технології зміцнення лідерських позицій в
емоційно-напружених, проблемних та конфліктних ситуаціях;
- володіти навичками здійснення самоаналізу;
- володіти активним стилем спілкування, вміти встановлювати і
підтримувати відносини партнерства;
- враховувати наслідки управлінських рішень і дій з позиції
соціальної відповідальності;
- проектувати організаційну структуру установи, здійснювати
розподіл повноважень і відповідальності на основі їх делегування;
- аналізувати і проектувати міжособистісні, групові та
організаційні комунікації.

Яких
результатів
можна
досягнути?

Здатність до формування системного наукового світогляду,
професійної етики та загального культурного кругозору. Здатність
генерувати нові ідеї (креативність). Здатність до ініціювання та
втілення інновацій для інтеграції науки і практики, розв’язання
суспільно значущих проблем. Здатність до критичного аналізу,
оцінювання та синтезу нових і складних (комплексних) ідей;
володіння навичками критичного мислення; здатність до пошуку
обробки та аналізу інформації з різних джерел. Здатність до вільного
спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних
знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у
цілому; володіння комунікативними навичками, здатність проявляти
емпатію. Здатність демонструвати значну авторитетність,
інноваційність, високий ступінь самостійності, академічну та
професійну доброчесність, постійну відданість розвитку нових ідей
або процесів у передових контекстах професійної та наукової
діяльності. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
здатність проявляти толерантність та повагу до культурної
різноманітності; здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність до управління науковими проєктами та/або складення
пропозицій щодо фінансування наукових досліджень. Здатність до



пошуку, самостійного відбору та обробки наукової інформації й
емпіричних даних в галузі соціальної роботи.

ДПРН 4. Застосовувати сучасні методи управління
персоналом в закладах соціальної сфери; враховувати
соціально-психологічні аспекти лідерства і керівництва.

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді,
емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент,
саморозвиток, критичне та екологічне мислення.

Як можна
використати
набуті знання та
уміння?

Демонструвати системний науковий світогляд, професійну етику та
загальний культурний кругозір. Здійснювати пошук, самостійний
відбір та обробку наукової інформації й емпіричних даних.
Використовувати загальнонаукові та спеціальні методи досліджень,
які спрямовані на пізнання досліджуваних явищ та соціальних
процесів. Здійснювати управління науковими проєктами та/або
укладати пропозицій щодо фінансування наукових досліджень.
ДФК 4. Здатність до застосування сучасних методів управління
персоналом в закладах соціальної сфери, врахування
соціально-психологічних аспектів лідерства і керівництва.

Зміст
дисципліни

1. Поняття та загальна характеристика влади і керівництва. Теорії
лідерства.
2. Лідерство й лідери в організації. Основні вимоги до лідерських
якостей менеджера.
3. Стилі лідерства.
4. Індивідуальний розвиток та інноваційність у лідерстві та
керівництві.
5. Лідери та організаційна культура.
6. Лідерство та ефективна комунікація.
7. Лідер та мистецтво ведення переговорів.
8. Лідерство в команді.
9. Управління конфліктами
10. Управління стресами.

Обов’язкові
завдання

Здобувач повинен виконати усі завдання до практичних занять,
включаючи відповідні завдання самостійної роботи.

Міждисциплінар
ні зв’язки
Інформаційне
забезпечення
(з репозитарію,
фонду
бібліотеки УДП
У та ін.)
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С.52–58.

2. Албул І.В. Лідерство як вимога організації та
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http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm
https://nauka.udpu.edu.ua/



