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1.  Коротка анотація до курсу  

 

Навчальна дисципліна «Лідерство та емоційний інтелект» надає можливість здобувачам оволодіти навичками 

запровадження лідерства та партнерства у підприємницькій діяльності.  

 

Головна мета лідерства та емоційного інтелекту полягає у тому, щоб максимально успішно планувати та 

організовувати власну діяльність у команді, групі; вміти емпатійно взаємодіяти з колегами та підлеглими. Важливу роль у 

цьому відіграє уміння застосовувати останні техніки розвитку емоційного інтелекту у командній роботі. 

 

Вивчення дисципліни «Лідерство та емоційний інтелект» сприяє здобуттю таких компетентностей: 

К08 Здатність працювати у команді 

К10 Здатності виявляти ініціативу та підприємливість 

АК 30 Здатність аналізувати ефективність управлінських рішень у сфері обслуговування 

 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу 

  

Мета дисципліни – формування у здобувача системи професійної компетентності (знань, прикладних вмінь та 

навичок) щодо використання принципів, типів, інструментів лідерства  та забезпечення  тривалого  ділового 

партнерства в підприємницькій діяльності. 

 

Завданнями дисципліни є:  

 

- оволодіння основними поняттями й концепціями теорії лідерства; 

- навчитися визначати переваги  та  загрози  лідерської  поведінки  в  підприємницькій діяльності; 

-   навчитися формувати системне уявлення про лідерство в підприємницькій діяльності; 

-   вміння керувати групою, командою застосовуючи емоційний інтелект; 

-   вміння забезпечувати тривале партнерство  у підприємницькій діяльності. 



3.  Формат навчальної дисципліни   

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти; 

 

4.  Результати навчання  

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПР 29. Вміти 

застосовувати інноваційні 

методи і креативні 

технології в управлінській 

діяльності.  

ПР 29.01 Вміння використовувати сучасні техніки розвитку лідерства на основі емоційного 

інтелекту 

ПР 29.02 Здатність надихати на зміни та  запроваджувати інноваційні технології  у 

діяльність підприємства  

ПР 29.03 Здатність лідера впроваджувати сучасні інноваційні підходи у в практичній 

діяльності  

 

 



 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 30  письмове тестування (5-7 хвилин), експрес-опитування. 

Практичні заняття 30 Експрес-опитування, аудиторна письмова контрольна робота, публічний 

виступ на практичному занятті, презентація результатів виконання 

індивідуальних завдань, презентація есе 

Самостійна робота 120 Комп’ютерне тестування та виконання завдань у системі дистанційного 

навчання, есе відповідно до індивідуально визначеної теми 

Всього 180 (6 кредитів) Підсумковий контроль: іспит  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальн

ий рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна/ 

вибіркова 

2021/2022 4 1 (осінь) 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)  

освітньо-професійна програма 

«Управління підприємствами сфери послуг» 

вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – з метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні опанувати знання та 

навички, отримані в процесі вивчення таких дисциплін, як «Маркетинг у сфері послуг», «Управлінський аналіз», 

«Менеджмент». 

8. Постреквізити – знання з дисципліни «Управління інноваціями на підприємствах сфери послуг» забезпечують успішне 

засвоєння таких навчальних дисциплін, як «Управління витратами підприємств сфери послуг». 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проектора, електронних презентацій з тем курсу, 

які розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційного навчання. 



10. Політики курсу  

Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


11. Календарно-тематичний план (схема)навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу Кількість 

годин 

Змістовий модуль № 1 Лідерство та етичні засади стосунків 

1 

Лекція 1 Проблема лідерства у підприємницькій діяльності 2 

Лекція 2 Теорії лідерства 2 

Самостійна 

робота 1 

Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати питання. Підготовка до 

практичних занять. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

8 

Практичне 

заняття 1 

Проблема лідерства у підприємницькій діяльності 2 

Самостійна 

робота 2 

Опрацювати матеріал, який розглядався на лекції. 6 

Практичне 

заняття 2 

Теорії лідерства 2 

2 

Лекція 3 Джерела, види та інструменти влади 2 

Лекція 4 Лідерство як груповий процес 2 

Самостійна 

робота 3 

Опрацювати матеріал, який розглядався на лекції.   5 

Практичне 

заняття 3 

Джерела, види та інструменти влади 2 

Самостійна 

робота 4 

Опрацювати лекційний матеріал. Підготуватися до аудиторної контрольної роботи. 

Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

5 

Практичне 

заняття 4 

Лідерство як груповий процес 2 

Самостійна 

робота 5 

Доповнити конспект лекцій. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 4 

3 
Лекція 5 Імідж лідера 

 
2 

Лекція 6 Формування команд і робота в командах 2 



Практичне 

заняття 5 

Імідж лідера 2 

Самостійна 

робота 6 

Підготуватись до практичного заняття. Опрацювати матеріал, який розглядався на 

лекції. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

6 

Практичне 

заняття 6 

Емоційний інтелект і робота в командах 2 

Самостійна 

робота 7 

Підготуватись до практичного заняття. Опрацювати матеріал, який розглядався на 

лекції. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

2 

Самостійна 

робота 8 

Підготуватись до практичного заняття. Опрацювати матеріал, який розглядався на 

лекції. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

8 

4 

Лекція 7 Сутність та форми ділового партнерства 2 

Практичне 

заняття 7 

Сутність та форми ділового партнерства 2 

Самостійна 

робота 9 

Опрацювати лекційний матеріал. Підготуватися до аудиторної контрольного роботи 10 

Самостійна 

робота 10 

Опрацювати лекційний матеріал.  10 

Всього за змістовий модуль 1 – 90 год. (лекцій – 14 год., ПЗ – 14 год., СР – 62 год.)  

Змістовий модуль № 2. Комунікації та емоційне лідерство 

5 

Лекція 8 Довіра в колективі як основа ділового партнерства 2 

Лекція 9 Комунікаційний процес в організації та ефективність управління  

Лекція 10  Форми впливу на партнерів по спілкуванню. 2 

Практичне 

заняття 8 

Довіра в колективі як основа ділового партнерства 2 

Практичне 

заняття 9 

Комунікаційний процес в організації та ефективність управління 2 

Практичне 

заняття 10 

Форми впливу на партнерів по спілкуванню. 2 

Самостійна 

робота11 

Опрацювати лекційний матеріал. Підготовка до практичного заняття. Виконання 

завдань в системі дистанційного навчання. 

8 



Самостійна 

робота12 

Опрацювати лекційний матеріал. Підготовка до практичного заняття. Виконання 

завдань в системі дистанційного навчання. 

2 

Самостійна 

робота13 

Самостійно опрацювати питання теми 8 

6 

Лекція 11 Організаційно-психологічні основи переговорного процесу 2 

Лекція 12  Комунікативний контроль 2 

Самостійна 

робота 14 

Огляд наукових статей за тематикою інноваційного розвитку. Підготовка тез доповідей 

за результатами огляду наукових джерел 

6 

Практичне 

заняття 11 

Організаційно-психологічні основи переговорного процесу 2 

Самостійна 

робота 15 

Опрацювати лекційний матеріал. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

Підготувати міні-презентацію «Хто такий лідер» (8-10 слайдів) 

5 

Практичне 

заняття 12 

Комунікативний контроль 2 

7 

Лекція 13 Модель емоційного інтелекту 2 

Лекція 14  Ораторське мистецтво лідера 2 

Практичне 

заняття 13 

Модель емоційного інтелекту 2 

Самостійна 

робота 16 

Опрацювання теоретичного матеріалу. Підготовка до практичних занять. Виконання 

завдань в системі дистанційного навчання.  

7 

Практичне 

заняття 14 

Ораторське мистецтво лідера 2 

Самостійна 

робота 17 

Робота зі спеціальною літературою 6 

8 

Лекція 15 Емоційне лідерство 2 

Самостійна 

робота 18 

Доповнити конспект лекцій. Підготуватися до тестування 6 

Самостійна 

робота 19 

Завершення роботи над ессе. Оформлення. Підготовка до презентації. 6 

Практичне Індивідуальна робота. Презентація ессе «Емоційне лідерство» 2 



заняття 15 

Самостійна 

робота 20 

Повторення теоретичного матеріалу. Підготовка до іспиту. 4 

Всього за змістовий модуль 2 – 90 год. (лекцій – 16 год., ПЗ – 16 год., СР – 58 год.)  

Всього з навчальної дисципліни – 180 год. (лекцій – 30 год., ПЗ – 30 год.,  СР – 120 год.) 180 

 

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою.  

 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Бали 

1 Активність на лекційних заняттях 0-5 

2 Виконання практичних завдань та робота на практичних заняттях 0-30 

3 Творче завдання з розвитку навичок лідерства 0-17 

4 Аудиторна контрольна робота «Лідерство на основі емоційного інтелекту» 0-3 

6 Складання тлумачного словника на англійській мові 0-5 

7 Написання та захист ессе  

 Написання ессе відповідно до індивідуальної теми 0-7 

 Захист ессе 0-3 

8 Презентація розробки «Емоційне лідерство» 0-3 

9 Іспит 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 



Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних занять. 

2) Оцінка за есе не менше, ніж 5 балів з 10 можливих. 

3) Робота здобувача впродовж семестру у системі дистанційного навчання оцінено не менше, ніж на 5 балів. 

4) Відпрацювання аудиторної контрольної роботи. 

Критерії оцінювання ессе, яке виконується студентом відповідно до обраної теми 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

5 Наявність  ессе  за  затвердженою  тематикою,  оформленого згідно  з  вимогами  кафедри  економіки 

та менеджменту щодо подібних робіт, без захисту роботи  

6 Отримує здобувач, який зміг доповнити теоретичний матеріал практичними прикладами та 

висновками щодо практичного застосування наведених теоретичних положень, захист у вигляді 

доповіді на практичному занятті 

7 За  доповнення  теоретичного  матеріалу ессе статистичними даними з метою обґрунтування 

сформульованих висновків, захист у вигляді доповіді на практичному занятті 



8 Отримує  здобувач,  який  зміг  навести  графічну  інтерпретацію наведених  даних  з  метою  

спрощення  сприйняття  наведеного матеріалу, захист у вигляді доповіді на практичному занятті 

9 Оцінюється  здобувач, який,  за  умови  дотримання  наведених вимог, продемонстрував яскравий 

захист на практичному занятті  

10 Отримує здобувач за підготовку презентації (не менше 10 слайдів) до захисту ессе 

13. Питання до підсумкового контролю 

1. У чому полягає роль організатора трудового колективу? 

2. Що використовують і керівник, і лідер для впливу на поведінку інших людей? 

3. Дайте визначення поняття лідерства. 

4. Перелічіть людські потреби за класифікацією А.Г. Маслоу.  

5. Моделі лідерства 

5. Що таке емоційний інтелект? 

6. Які психологічні якості властиві лідерові? 

7. Які збірні образи лідера існують в сучасній науковій думці? 

8. Які розвинені навички зовнішнього спілкування потрібні керівникові лідеру? 

9. Чим характеризуються організаторські здібності? 

10. Що таке комунікативний контроль? 

11. Які якості особистості керівника передбачає психологічний такт? 

12. Конфліктологія як галузь знань і навчальна дисципліна. 

13.  Конфлікт і його залежність від конфліктної ситуації та інциденту. 

14. Що таке емоційний інтелект? 

15. Історія розвитку емоційного інтелекту 

16. Модель Емоційного інтелекту за Д.Гоулманом 

17. Структурна модель емоційного інтелекту 

18. Шляхи розвитку емоційного інтелекту 

19. Функції лідера у вирішенні конфлікту. 

20. Види конфліктів. 



21. Класифікація конфліктів  

22. Межі конфлікту. 

23. Загальні і часткові причини виникнення конфліктів. 

24. Конфлікти в організації. Причини і методи їх вирішення 

25. Динаміка конфлікту. 

26. Модель динаміки процесу конфлікту. 

27. Фази конфлікту та їх циклічність. 

28. Характеристики лідера. 

29. Поняття і сутність управління конфліктом. 

30. Внутрішні і зовнішні аспекти управління конфліктами. 

31. Технології регулювання конфліктів. 

32. Управлінські рішення у конфліктних ситуаціях. 

33. Принципи управління конфліктами. 

34. Модель мотиваційної поведінки особистості у конфлікті. 

35. Психологічна структура особистості і її вплив на конфліктне середовище. 

36. Темперамент і його типи. 

37. Теорія “соціальних ролей” в аналізі причин виникнення конфліктів у команді. 

38.  Колектив, його функції, ознаки та класифікація. 

39. Стадії формування колективу. 

40 Емоційне лідерство 

4. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: навч. посіб. К.: Професіонал, 2017. 407 с. 
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4. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент. 2011. - 423 с. 

Додаткова (допоміжна) література 



1. Адізес І. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати. 2017. 288 с. 

2. Дороніна М. С. Культура ділового спілкування і партнерства : навчальний посібник / М. С. Дороніна, А. В. 

Доронін. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 204 с. 

3. Bar-On R. Emotional and social intelligence: Insights  from  the  Emotional  Quotient  Inventory  Handbook of emotional 

intelligence.  San Francisco : Jossey-Bass.  2000. 388. 

4. Mauer J. D., Salovey Р. What is emotional intelligence?  Emotional development and emotional Intelligence: Educational 

Implications. New York, 1997. 31. 

5. Goleman D. Emotional intelligence .  New York : Bantam Books, 1995. – 352 р. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Сторінка дисципліни «Лідерство та емоційний інтелект» в системі дистанційної освіти УІПА 

https://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=2013 

2. Сервер Верховної Ради України  www.rada.gov.ua 

3. Нормативні акти України  www.nau.kiev.ua 

4. Українське право www.ukrpravo.com 

5. Міністерство освіти та науки України  www.mon.gov.ua 

6. http://www.yepworld.org/  

7. https://business.diia.gov.ua/ 

8. https://usf.com.ua/ 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

Завідувач кафедри _____________ В.В.Прохорова 
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