
Вибіркова дисципліна 

Лідерство 

 
викладач Олександр Новак 



Як правильно обрати дисципліну, коли 

є сумніви? 

1. Консультації зі старшими колеги-

студентами.  

Вони теж обирали в минулі роки, можливо вже вивчали ці 

дисципліни у цих викладачів і можуть щось порадити. 

2. Консультації з батьками, авторитетними 

педагогами, практиками тощо. 

Вони мають значний практичний і життєвий досвід, а тому 

можуть дати корисну обґрунтовану пораду.  

3. Поміркувати самому. Зібрати всю 

інформацію і прийняти зважене рішення. 

Саме Ваш час буде витрачено на вивчення дисципліни. Ви 

будете застосовувати набуті знання. Ніхто не знає краще 

Вас, що Вам потрібно.  

 



Лідерство – цікава 

дисципліна, але… 

1.Я вже вивчав Менеджмент. Для чого мені 

Лідерство? 

2.Чи читатиме мені її справжній лідер? 

3.Чи є ще якась нова інформація по цій 

проблемі, яку я не знаю? 

4.У який спосіб я буду її засвоювати? 

5.Чи допоможе це мені стати справжнім 

лідером? 

…. 



1 Я вже вивчав Менеджмент. 

Для чого мені Лідерство? 

Чи не забагато серед нас таких «керівників»? Чи вистачає 

лідерів? 

Ми вступаємо в епоху лідерів!!! 



2 
Чи читатиме Лідерство 

справжній лідер? 

Лише лідер для Вас має право навчати Вас лідерству. 

Ви добре знаєте викладача і   

який з нього лідер? 



Чи є ще якась нова інформація по цій 

проблемі, яку я не знаю? 

 

Модуль 2. Групові аспекти лідерства 

4 завдання – розуміння природи влади, освоєння інструментів та механізму 

впливу на послідовників, мотивації їх до дії; 

5 завдання – вивчення правил роботи в команді, розуміння ролі лідера у 

формуванні командного духу та культури команди; 

6 завдання – сприйняття лідерства-служіння, як сучасного напряму науки і 

практики лідерства та інструмента забезпечення безконфліктної взаємодії.  

3 
Модуль 1. Особистісні аспекти лідерства: 

1 завдання – самодіагностика, аналіз своїх внутрішніх резервів щодо 

майбутнього лідерства; 

2 завдання – вивчення та обговорення основних теорій психології особистості 

людини та інтерпритація їх ідей до лідерської поведінки; 

3 завдання – вивчення та обговорення напрямків, закономірностей, методів та 

принципів навчання лідерів та розвитку власного лідерського потенціалу;  



У який спосіб я буду її засвоювати? 4           Методи навчання: 
▸Лекції з перезентаційним супроводом та за участю гостей. 

▸Семінари з активним обговоренням досліджуваних питань. 

▸Самостійне опрацювання книг про лідерство. 

▸Робота на курсі дисципліни в e-learn. 

▸On-line-тестування – для самодіагностики. 

▸Перегляд навчальних та художніх відео. 

▸Написання есе та підготовка презентацій по опрацьованих темах. 

            Принципи навчання: 
 Не навязування думки та власної точки зору викладачем. 

 Активний вільний обмін думками між учасниками навчального процесу. 

 Можливість самовираження через виконання творчих робіт. 

 Взаємодопомога у засвоєнні матеріалу всіма учасниками процесу. 

 



Дисципліна викладалася лише перший 

рік, тому серйозних досліджень щодо 

того, чи допоможе це студентам по життю, 

не проводилось, але… 

 Чи 

допоможе 

це мені 

стати 

справжнім 

лідером? 

5 
є вже результати роботи студентів 

під час навчання, з якими можна 

познайомитись за посиланнями: 
 

Презентації висновків з прочитаних студентами 

книг та переглянутих відео про лідерство, 

On-line-семінар по дисципліні, 

і ще тут … 
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«Лідерство варто 

обмірковувати наодинці, але 

вивчати і практикувати разом» 

 

«Лідер є у кожному» 

                        Сет Годін 

З повагою і готовністю допомогти, 

Новак Олександр, 

м.т. 0973473210 


