1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна
заочна
Змістовий модуль «Лідерство-служіння»
Вид дисципліни
обовʼязкова
Мова викладання
українська
Курс
1
Семестр
1
Обсяг кредитів
1
Обсяг годин, в тому числі:
30
Аудиторні
14
Модульний контроль
2
Семестровий контроль
Самостійна робота
14

Для проведення практичних занять (тренінгів) змістового модуля «Лідерствослужіння» доцільним є поділ студентів на підгрупи, кількісний склад кожної – 10-15 осіб.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни – сприяння виявленню, формуванню, розвитку і
вдосконаленню лідерських якостей студента, розвитку культури лідерства служіння.
Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів із корпоративною
культурою, цінностями університету, його роллю у розвитку лідерства; сприяти розумінню
важливості філософії лідерства служіння; ознайомити студентів із теоріями лідерства,
типами лідерів, їх ознаками; створювати й закріплювати позитивний досвід лідерської
поведінки та взаємодії у команді; формувати ораторські та риторичні вміння лідера;
ознайомити з раціональними формами та методами організації діяльності лідера,
попередження і вирішення конфліктів; сприяти саморозвитку та самовдосконаленню
студентів, а також сформувати загальні та фахові компетентності, що наведені в таблиці:
Загальні
ЗК-02. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
компетентності (ЗК)
ЗК-03. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-04. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-09. Здатність до міжособистісної взаємодії, здатність працювати
в команді.
ЗК-10. Здатність працювати автономно.
ЗК-12. Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів).
ЗК-14. 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.
Спеціальні
СК-01. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття
(фахові, предметні)
та місця в системі культури.
компетентності (СК)
СК-02. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання
та змістові відмінності філософії від інших форм мислення.
СК-12. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм
інтелектуальної доброчесності.

3. Результати навчання за дисципліною:
Програмні результати навчання змістового модуля «Лідерство служіння» надані в
нижченаведеній таблиці.
ПРН-01. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-02. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську
термінологію.
ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані
результати.
ПРН-14. Уникати симуляцій, плагіату та інших виявів академічної недоброчесності у сфері
професійної діяльності або навчання.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних
джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Змістовий модуль «Лідерство-служіння»
Тема 1. Знайомство
2
2
Тема 2. Університет та його
2
2
роль у розвитку лідерства
Тема 3. Лідерство
2
2
Тема 4. Служіння як основний
2
2
вид діяльності лідера
Тема 5. Створення команди та
2
2
особливості командної роботи
Тема 6. Конфлікти та способи
2
2
їх розвʼязання з позицій
лідерства служіння
Тема 7. Лідерський спадок
2
2
Модульний контроль
2
Разом
16
14

2
2

Самостійна

Модульний
контроль

Практичні

Семінари

Лекції

Усього

Назва змістових модулів, тем

Лабораторні

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання
Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль «Лідерство-служіння»
Тема 1. Знайомство
Правила групової роботи. Цінності та їх класифікація за різними підставами.
Термінальні та інструментальні цінності (М. Рокич). Термінальні цінності (Лінн Кале).
Вправи «Моє серце», «Моє серце», «Демонстрація цінностей».
Тема 2. Університет та його роль у розвитку лідерства
Корпоративна культура університету. Місія, візія, цінності Київського університету
імені Бориса Грінченка. Філософія лідерства-служіння в Університеті. Вправи «Цінності
єднають», «Демонстрація культури», «Корпоративна культура компаній».
Тема 3. Лідерство
Лідерство. Відмінність лідерства від менеджменту. Теорії лідерства. Філософії
лідерства. Лідерство служіння. Стара і нова парадигми лідерства. Вправи «Моє лідерство»,
«Знайди відмінності», «Сила є».
Тема 4. Служіння як основний вид діяльності лідера
Лідер, його ознаки. Організаторські здібності. Особистісні якості. Типи лідерів.
Діагностування власних лідерських якостей.
Лідерство служіння. Вправи «Ідеальний лідер – ідеальний слуга», «Скарбничка
лідера», «First Fruits».
Тема 5. Створення команди та особливості командної роботи
Група, команда, колектив. Команда, її ознаки, символи. Переваги командної роботи.
Шляхи створення команди. Командна взаємодія. Роль лідера у команді. Вправи «Такі різні
слова», «Дрім Тім», «Острів безпеки».
Тема 6. Конфлікти та способи їх розвʼязання з позицій лідерства служіння
Конфлікт, його причини та види. Класифікація конфліктів. Способи поведінки у
конфлікті. Методика К. Томаса щодо стилю поводження у конфліктній ситуації. Технологія
вирішення конфлікту. Позиція лідера в конфлікті. Вправи «Алфавіт емоцій», «Переваги та
недоліки конфліктів», «Чотири квадрати», «Прощення».
Тема 7. Лідерський спадок
Вправи «Моя книга», «Почуй мене», «Через сто років», «Лист собі».
Модульна контрольна робота (соціальний проєкт)
Проєкт спрямований на застосування навичок, набутих протягом курсу, а також
демонстрацію принципів лідерства служіння. Робота може виконуватись як індивідуально,
так і всією групою (за бажанням студенти можуть об’єднуватись у міні-групи).
Головним завданням проєкту має бути подолання певних проблем, що існують у
громаді (група, Інститут, Університет, мешканці району, міста тощо). В описі проєкту має
бути зазначено:
- назва проєкту;
- мета (основна ідея, яку учасники намагатимуться втілити у життя);
- актуальність (стан проблеми, на розв’язання якої направлений проєкт, яким чином
ситуація впливає на певну соціальну групу та суспільство загалом);

-

результати (досягнення на кожному етапі проєкту);
цільова група (категорія людей, чиє життя покращиться у результаті втілення проєкту);
завдання (основні кроки, спрямовані на досягнення мети проєкту);
план реалізації (план-графік запланованих заходів);
бюджет (основні витрати, які необхідні для реалізації проєкту);
подальший розвиток проєкту (перспективні напрями діяльності після реалізації проєкту).

Відвідування практичних занять
Робота на практичному занятті
Виконання завдань самостійної роботи
Виконання модульної роботи (захист соціального
проєкту)
Разом:
Максимальна кількість балів – 102
Розрахунковий коефіцієнт – 1,02

1
10
5
25

Модуль 1

Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

Види діяльності студента

Максимальна кількість
за одиницю

6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

7
7
1

7
70
25

8

102

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Робочою програмою не передбачено.
6.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка за
Рейтингова
стобальною
Значення оцінки
оцінка
шкалою
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
90 – 100 балів
A
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
82-89 балів
B
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
75-81 балів
C
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
69-74
балів
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
D
діяльності
60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
E
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
35-59 балів незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання
FX
за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
1-34 балів вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
F
повторного вивчення дисципліни

Види поточного
контролю
Разом

Лідерський спадок

Конфлікти та способи їх
розвʼязаня з позицій
лідерства служіння

Створення команди та
особливості командної
роботи

Служіння як основний вид
діяльності лідера

Лідерство

Університет та його роль у
розвитку лідерства

Теми практичних
занять
(відвідування,
робота під час
заняття 7+70=77
балів)

Знайомство

7. Навчально-методична картка дисципліни «Університетські студії»
Змістовий модуль «Лідерство-служіння» Разом: 16 год., практичні заняття – 14 год.,
самостійна робота – 0 год., модульний контроль – 2 год
Назва модуля
Змістовий модуль «Лідерство-служіння»

Модульна контрольна робота (Соціальний проєкт) 25 балів
102 бали

8. Рекомендовані джерела
Основні
1. Кови С. 7 навыков высокоэффективных людей: мощные инструменты развития личности.
М.: Альпина Паблишер, 2010. 374 с.
2. Максвелл Дж. Розвинь лідера у собі / Пер. з англ.. Н. Гербіш. К. : Брайт Стар Паблішинг,
2013. 184 с.
3. Нестуля О.О., Карманенко В.В. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та
практичних навичок менеджера: навч. посіб. К.: Знання, 2013. 287 с.
4. Нестуля О.О., Нестуля С.І., Карманенко В.В. Основи лідерства. Тренінг лідерських
якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців: навч. посіб. К.:
Знання, 2013. 358 с.
5. Оуэн Х., Ходжсон В., Газзард Н.
Призвание – лидер: Полное руководство по
эффективному лидерству / Пер. с англ. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. 384 с.
6. Сходинки до зростання. Практикум до навчального посіб. «Я – студент» / За заг. ред.
Огнев’юка В.О. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 84 с.
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