
Курс «Лідерство і саморозвиток» побудовано з огляду на
сучасні вимоги, що висуваються до менеджерів у мінливому

бізнес-середовищі. З одного боку, ви розвинете усвідомлення
своїх сильних і слабких сторін як лідер, навчитесь
використовувати свої сильні сторони та контролювати свої

слабі сторони, з іншого – навчитесь керувати відносинами
членів вашої команди за допомогою перевірених методів
коучингу, наставництва та вирішення конфліктів, опануєте

методи постановки цілей та планування, призначені для
досягнення успіху вас та вашої команди, дізнаєтесь, як
створити творче середовище для своєї команди та як

мотивувати кожного члена команди реалізувати свій потенціал.
Цей курс допоможе вам у постійному розвитку ваших навичок
та здібностей через опанування методів критичного аналізу

процесу саморозвитку, саморефлексії та самокоучингу (self-
couching).

Курс побудований на основі теорії самоменеджменту з

метою сприяння його вивчення всіма здобувачами, які
навчаються за різними освітніми програмами. З огляду на це,
здобувачам, які доєднаються до курсу з інших програм, а також

у разі вивчення курсу як вибіркової компоненти, перш за все
буде запропоновано огляд основ самоменеджменту.
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ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

• Наявність знань з менеджменту, зокрема, розуміння сутності процесу менеджменту

та функцій менеджменту, сутності операційної системи підприємства, теорій

мотивації; основ управління персоналом, прийняття управлінських рішень; основ

психології

• Бажаним є знайомство із матричними методами аналізу, зокрема, SWOT-аналізом

• Увага: обов'язковою є здатність роботи в команді, а також високий рівень

самоорганізації

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

• здатність до застосування та розвитку лідерських якостей та лідерських

здібностей;

• здатність здійснювати аналіз соціо-психологічного середовища в організації з

метою врахування його особливостей в організації роботи та мотивації поведінки

працівників команди;

• здатність здійснювати аналіз ситуативних чинників, що обумовлюють вибір

ефективного стилю лідерства в організації;

• здатність формувати план розвитку свого стилю керування командою, обирати

ефективні методи та прийоми управлінського впливу, моделі поведінки відповідно

до обраного стилю лідерства та вміти реалізовувати ці моделі в процесі

комунікацій за різних ситуаційних умов з метою запобігання ситуацій краху

лідерства;

• здатність оцінювати готовність колективу до формування команд, вміти формувати

команди, налагоджувати взаємодію, розподіл повноважень, забезпечувати їх

згуртованість та ефективність, попереджати та розв’язувати конфлікти;

• здатність до застосування інструментів організації, управління та моніторингу

саморозвитку, проведення оцінки їх ефективності;

• здатність розвивати особистісний лідерський потенціал, спираючись на різні

інструменти для об'єктивної самооцінки сильних та слабких сторін;

• здатність проведення самокоучингу для підтримки активного саморозвитку

МЕТОДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

Освітній процес передбачає комбінацію лекційних та практичних занять, а також

індивідуальних завдань. Лекційні заняття обов’язково включатимуть додатковий

матеріал для самостійного опрацювання.

Практичні заняття передбачають аналіз умовно змодельованих ситуацій і

реальних кейсів, проведення тренінгів, ділових ігор. Окрім роботи на цих заняттях від

студента потребується виконати індивідуальні завдання, а також модульні

контрольні роботи, які включатимуть тестові завдання та проблемні питання.

Опціонально доступні індивідуальні та групові консультації.

Підсумковий залік включатиме тестові завдання та проблемні питання.



Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти за програмою «Менеджмент організацій та 

ділове адміністрування»)

Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти, що вивчають курс «Лідерство і саморозвиток 

менеджера» як вибірковий)

Для здобувачів освіти, які вивчають курс «Лідерство та саморозвиток менеджера»,
підсумкова оцінка виставляється за поточною успішністю. В разі, якщо поточна

успішність оцінена менше ніж у 60 балів (О≤60 балів), оцінка виставляється за
кількістю балів, отриманих на заліку.

Переведення кількості балів у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, F, FX) та інші шкали
здійснюється відповідно до регламентів Університету

Назва і стислий зміст контрольного заходу
Кількість балів 

денна форма

Кількість балів 

заочна форма

І семестр

Робота на практичних заняттях 45 -

Виконання індивідуальних завдань 25 70

Модульні контрольні роботи (підсумкова контрольна 

робота для заочної форми)
30 30

Всього (О) 100 100

Залік в разі, якщо поточна успішність менше 60

балів (З)
100 100

Назва і стислий зміст контрольного заходу
Кількість балів 

денна форма

Кількість балів 

заочна форма

Робота на практичних заняттях 54 -

Виконання індивідуальних завдань 16 70

Модульні контрольні роботи (підсумкова контрольна 

робота для заочної форми)
30 30

Всього (О) 100 100

Диференційований залік у разі, якщо поточна 

успішність менше 60 балів (З)
100 100

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ



ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

• Модульні контрольні роботи складаються на практичних заняттях за розкладом,
графік складання контрольних точок (надання та захисту індивідуальних завдань,

надання підсумкової контрольної роботи для заочної форми) повідомляється
викладачем на початку викладання освітнього компоненту, однак вони мають бути
захищені не пізніше, як за один тиждень до закінчення семестру (теоретичного

навчання).
• В рамках процедур визнання та перезарахування кредитів враховуються кредити та

оцінка результатів навчання з дисциплін (освітніх компонентів) «Лідерство»,

«Управління конфліктами» отримані на попередніх або такому ж рівні вищої освіти.
• Результати неформальної або інформальної освіти можуть бути визнані в рамках

оцінювання окремих індивідуальних завдань за узгодженням з викладачем.

• Результати участі у науковій роботі (статті, тези виступів тощо) можуть бути визнані
в рамках оцінювання окремих індивідуальних завдань за узгодженням з
викладачем або в рамках оцінювання результатів навчання під час заліку
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АКАДЕМІЧНІ ПОЛІТИКИ

Як член студентської спільноти Технічного університету «МЕТІНВЕСТ
ПОЛІТЕХНІКА» Ви маєте дотримуватися певних стандартів та академічної політики:

Академічні політики - Polytechnic (metinvest.university)

• Шахрайство та плагіат заборонені.
• Матеріали в рамках курсу, захищені авторським правом, можуть бути використані
лише тільки здобувачами освіти, яким призначено даний курс. зарахованих на курс

для цілей, пов'язаних з цим курсом і не можуть поширюватися.
• Спілкування з однокурсниками та викладачем має бути професійним та
ввічливим.

• Очікується, що Ви перевірятимете всі Ваші письмові повідомлення, включаючи
поштові повідомлення, на коректність змісту та мови.
• Університет прагне підтримувати середовище, вільне від дискримінації або

дискримінаційних домагань, спрямованих на будь-яку людину або групу в межах
своєї спільноти - здобувачів освіти, співробітників або відвідувачів.

https://metinvest.university/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/

