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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Освітній компонент «Лідерство та адміністрування» є вибірковим (вибіркові 

дисципліни за спеціальністю).   
У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти оволодіють 

такими компетентностями:  
інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі 
навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

 
загальні компетентності:  
 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні.  

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

• здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 
міжособистісної взаємодії.  

• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;  
• прагнення до збереження навколишнього середовища.  



• здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

 
спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
 

• здатність організовувати та управляти технологічним процесом переробки продукції 
тваринництва 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 
(лекції/ 
практичні) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади лідерства: визначення, 

структура, типологія, функції, якості лідера, керівництво і лідерство. 
Поради успішних людей з розвитку лідерського потенціалу  
Тема 1. 
Предмет і 
завдання курсу 
«ЛітА». Сутність 
понять «лідер» і 
«лідерство». 
Теорії 
походження 
лідерства 

2/2  
Наслідувати основні 

принципи 
економіки, 
організації та 
менеджменту у 
виробництві та 

переробці продукції 
тваринництва 

Виконання і 
здача 
практичної, 
самостійної 
роботи  

ПЗ – 4 бали 
СР – 1 бал 

Тема 2. 
Типологія лідерів 
і лідерства. 
Керівництво і 
лідерство. 
Харизма та 
функції лідера 

2/2 Контролювати 
якість виконуваних 

робіт. 
 

Виконання і 
здача 
практичної, 
самостійної 
роботи 

ПЗ – 4 бали 
СР – 1 бал 

Тема 3.  
Поради 
мотиваторів, 
коуч-
консультантів, 
успішних 
бізнесменів, 
онтопсихологів 
щодо реалізації 
лідерського 
потенціалу 
особистості 

2/2 Дотримуватися 
принципів 

саморегуляції і 
ведення здорового 
способу життя, 
демонструвати 
здатність до 

адаптації та дії в 
новій ситуації 
Впливати на 

дотримання вимог 
щодо збереження 
навколишнього 
середовища. 

Виконання і 
здача 
практичної, 
самостійної 
роботи 

ПЗ – 4 бали 
СР – 1 бал 

Змістовий модуль 2. Лідер і група. Самопрезентація лідера та 
технології прихованого впливу у контексті лідерологічного аналізу. 

Приклади лідерства. 



 
Тема 4.  
Лідер і група 
(колектив). Team 
building. 
Самопрезентація, 
самовираження і 
комунікація 
лідера у 
публічному 
просторі 

2/2  
Слідувати 
принципам 
професійного 
спілкування; 

співпрацювати в 
команді. 

 

Виконання і 
здача 
практичної, 
самостійної 
роботи 

ПЗ – 4 бали 
СР – 1 бал 

Тема 5.  
Технології 
прихованого 
впливу 

2/2 Слідувати 
принципам 
професійного 
спілкування; 

співпрацювати в 
команді 

Виконання і 
здача 
практичної, 
самостійної 
роботи 

ПЗ – 4 бали 
СР – 1 бал 

Тема 6.  
Приклади 
лідерства у 
світовій та 
національній 
історії. 

2/2 Слідувати 
принципам 
професійного 
спілкування; 

співпрацювати в 
команді 

Виконання і 
здача 
практичної, 
самостійної 
роботи 

ПЗ – 4 бали 
СР – 1 бал 

Тема 7.   
Лідерство в 
культурі та 
агрокультурі 

3/3 Показувати знання 
та розуміння 

предметної області 
та розуміння 

професії з метою 
навчання 

співробітників 
підприємства 

Виконання і 
здача 
практичної, 
самостійної 
роботи 

ПЗ – 4 бали 
СР – 1 бал 

Всього за 1 семестр 70 
Екзамен    30  

Всього за курс 100 
 
 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку (-2 бали). Перескладання 
модулів відбувається за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний)  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів 
заборонені. Статті, тези доповідей, реферати повинні мати 
коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних занять є обов’язковим. Навчання 
може відбуватись самостійно, індивідуально, із 
консультуванням у разі потреби   

 



 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 
заліків 

екзаменів заліків 
90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 
 


