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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 4. Лідерствослужіння: тренінг командної діяльності 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  Обов’язкова/основна  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська  

Загальний обсяг кредитів / годин 1/30 

Курс 1  

Семестр 1  

Кількість змістових модулів з розподілом:  1  

Обсяг кредитів 1  

Обсяг годин, в тому числі: 30  

Аудиторні 14  

Модульний контроль 2  

Семестровий контроль -   

Самостійна робота 14  

Форма семестрового контролю -  
 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – сприяти опануванню студентами основ самоменеджменту та 

самоорганізації навчальної діяльності у вищому навчальному закладі; пізнати 

особливості обраної професії психолог у сучасних реаліях; сформувати 

систему спеціальних знань та умінь культури лідерства.. 

Завдання курсу: 

 ознайомити студентів з основними положеннями лідерства служіння та 

його основними принципами; 

 розкрити ефективні методи подолання конфліктних ситуацій в групі; 

 сформувати уміння ефективної комунікації в процесі навчально-

виховної роботи; 

 розвинути лідерські якості студентів та сформувати ефективну 

командну взаємодію; 

 навчити використовувати принципи самомонеджменту та 

лідерстваслужіння в щоденній діяльності. 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія освіти» 

у студентів формуються такі навчальні компетентності:  
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 Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування 

ідей.  

 Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. 

 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні  технології. 

 Здатність навчатися та самонавчатися. 

 Здатність бути критичним і самокритичним. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

 Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні висновки. 

 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника. 

 Взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерні 

та вікові особливості. 

 Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення 

фахових завдань. 

 Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль. Лідерствослужіння: тренінг командної діяльності 

Тема 1 Поняття про лідерство і 

служіння 

13   6   7 

Тема 2 Міжособистісна комунікація 

лідера 

4   4    

Тема 3 Ефективна взаємодія в 

команді. Конфлікти і їх подолання 

11   4   7 

Модульний контроль 2  

Разом 30   14   14 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ. 

ЛІДЕРСТВО-СЛУЖІННЯ 

Тема. 1. Поняття про лідерствослужіння 

 

Практичне заняття 1. Поняття про лідерство  (2 год). 

Практичне заняття 2.  Служіння як основний вид діяльності лідера (4 год). 

 

Тема 2. Міжособистісна комунікація лідера. 

 

Практичне заняття 3. Міжособистісна комунікація лідера (4 год) 

 

Тема 3. Ефективна взаємодія в команді. Конфлікти та їх подолання 

 

Практичне заняття 4. Ефективна взаємодія в команді (2 год). 

Практичне заняття 5. Конфлікти та їх подолання (2 год). 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 - - 
Відвідування семінарських 

занять 
1 - - 

Відвідування практичних занять 1 7 7 

Робота на семінарському занятті 10 - - 
Робота на практичному занятті 10 7 70 
Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 

Разом  112 

Максимальна кількість балів: 112 

Розрахунок коефіцієнта: 112 : 100=1,12 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

 

 

Змістовий модуль.  

Лідерствослужіння: тренінг командної діяльності. 

 

Тема 1. Поняття про лідерство і служіння. – 7 год. 

Підібрати 3-5 визначень лідерства і служіння, виділивши їх суттєві 

компоненти, визначити своє ставлення – 5 балів. 

o підбір понять із різних джерел – 1-3 бали 

o формулювання узгоджених визначень – 1-2 бали 

Максимальна оцінка – 5 балів.  

 

Тема 3. Ефективна взаємодія в команді. Конфлікти і їх подолання. – 7 год. 

Скласти таблицю факторів, що перешкоджають ефективності командної 

взаємодії та сформулювати рекомендації по їх нейтралізації  – 5 балів. 

o визначення і фіксація факторів – 1-2 бали 

o систематизація критеріїв – 1 бал 

o опис рекомендацій – 1-2 бали 

Максимальна оцінка – 5 балів.  

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій 

формі.  

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 

кількість балів 

Перший (визначення якості володіння 

базовими поняттями) 
тести  15 

Другий (виявлення здатності до аналізу, 

синтезу, конкретизації й узагальнення 

змісту навчальної дисципліни) 

запитання, що 

передбачає  розгор-

нуту відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності до 

застосування знань на практиці) 
психологічна 

задача 

6 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Непередбачено навчальним планом. 

6.5. Шкала відповідності оцінок 
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Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 



 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

Навчально-методична картка дисципліни «Університетські студії» для студентів спеціальності 053 Психологія  

Змістовий модуль. Лідерство-служіння 
Разом: 30 год., лекції – 0  год., семінарські заняття – 0 год., практичні заняття – 14 год., модульний контроль – 2 год., самостійна робота – 14  год.  

Модулі Змістовий модуль 3 

Назва модуля Лідерство-служіння 
 

Кіль-сть балів за модуль   112 

Теми практичних занять 

 

1.Поняття про лідерство – 11 балів 

2. Служіння як основний вид діяльності лідера – 22 бали 

3. Міжособистісна комунікація лідера – 22 бали 

4. Ефективна взаємодія в команді – 11 балів 

5. Конфлікти та їх подолання -11 балів 

 

Кількість балів 77 балів 

Самостійна робота  1. Аналіз визначень лідерства і служіння – 5 балів 

2. Фактори що перешкоджають ефективності командної взаємодії – заповнення таблиці – 5 балів 

Кількість балів 10 балів 

Види поточного контролю Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 286 

Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 2,86 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Корпоративная культура и лидерство. Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2008.  –160 с. (Серия: Дайджест McKinsey). 

2. Сходинки зростання. Практикум до навч.посіб. «Я – студент» / Огнев’юк 

В. О., Жильцов О. Б., Морзе Н. В. та ін. ; За заг. ред. Огнев’юка В. О.] – 5-

те вид., зі змінами – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2017. – 68 с. 

3. Я – студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., Караман С. О. 

та ін. ; За заг. ред. Огнев’юка В. О.] – 5-те вид., зі змінами – К. : Київськ. 

ун-т імені Бориса Грінченка, 2017. – 202 с. 

 

Додаткова література: 

 

1. Березовська Л. І. Самовиховання та саморегуляція особистості: навч. 

посіб. / Л. І. Березовська – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 168 с. 

2. Дрю С., Бингхэм Р. Искусство быть студентом. Руководство по навыкам 

обучения. Перевод с англ. М.: HIPPO, 2004. – 302 с.  

3. Розвиток лідерства / Л.Бізо, І.Ібрагімова, О.Кікоть, Є.Барань, Т.Федорів; за 

заг. ред.. І.Ібрагімової. – К.: Проект «Реформа управління персоналом на 

державній службі в Україні», 2012. – 400 с. 

 
 

  

 

 


