
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни  

Психологія лідерства 

1. Основна інформація продисципліну 

Типдисципліни:вибіркова Форма навчання: денна 

Освітній ступінь: молодший бакалавр, бакалавр 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.:  20 - лекції; 28 - семінарські; 72 - самостійна 

робота) 

Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача(викладачів) 

ПІБ: Прокоф'єва Людмила Олександрівна 
Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач 

Кафедра: кафедра загальної та практичної психології 

Робочій e-mail:  lap21099@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: середа, 15:00-16:00 

 

3. Опис та метадисципліни 
 

Дисципліна «Психологія лідерства» призначена для поглиблення фахових 

компетентностей студентів-психологів, але може бути рекомендована для студентів інших 

спеціальностей, які цікавляться психологією. Основний акцент робиться на вивченні 

основних підходів і концепцій лідерства; рушійних сил та умов розвитку особистості 

успішного лідера організації; основних напрямків і завдань психологічного супроводу 

розвитку лідера організації. 

Курс спрямований на формування у студентів наукових і професійних знань у сфері 

ефективного лідерства, розвиток психологічної культури майбутнього керівника і 

освоєння технологій створення і просування особистого бренду керівника-лідера, 

активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління і управління 

іншими людьми. Отже, вивчення дисципліни дозволить Вам поглибити свої знання в 

галузі психології лідерства. 

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетентностями, 

що формуються під час вивчення дисципліни «Психологія» або «Психологія ділового 

спілкування». 

 

4. Результатинавчання 

Студенти, що опанують навчальну дисципліну «Психологія лідерства» 
зрозуміють: 

- основні підходи і концепції лідерства;  

- соціально-психологічні особливості організаційного лідерства та відмінність цієї 

форми лідерства від менеджменту, керівництва, лідерства в малій групі, політичного 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 



лідерства;  

- концепцію організаційної діяльності, підходи до її вивчення, відмінні риси цього типу 

трудової діяльності;  

- теоретичні основи дослідження організаційної обдарованості, її функціонально-

структурну і психометричну моделі;  

- рушійні сили та умови розвитку особистості успішного лідера організації;  

- наукові основи проектування систем відтворення лідерів

                          організації;  

    -     основні напрямки і завдання психологічного супроводу розвитку лідера організації. 

 

В процесі вивчення курсу студенти можуть оволодіти такими уміннями й навичками: 

- застосовувати психологічні терміни психології лідерства;  

- проводити психологічні дослідження з проблеми організаційного лідерства;  

- застосовувати психологічні знання для вирішення проблем, пов'язаних з організаційним 

лідерством; 

- оцінювати рівень розвитку організаційної обдарованості;  

- визначати особливості життєвого шляху і виявляти рушійні сили і умови розвитку особистості 

лідерів організації;  

- здійснювати управлінське психологічне консультування лідерів організації;  

- оцінювати ефективність освітніх програм формування особистості успішних лідерів організації. 



5. Структурадисципліни 
Тема № 1. Вступ до психології лідерства 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Мета, завдання, предмет і основний 

зміст психології лідерства. 

2. Лідерство і керівництво як форми 

управління та формування 

спільноти людей.  

3. Соціальна психологія організацією. 

4. Організаційна культура.  

5. Життєвий цикл організації. 

Довгостроково 

процвітаючіорганізації. 

 

Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб: 

Питер, 2009. – 448с. 

Джуэлл Л. Индустриально- организационная 

психология. -СПб., 2001. 

Занковский А.Н. Организационная психология. 

– М., 2000. 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - 

СПб., 2000. – Режим доступу: 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-

majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie 

Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в 

менеджменте. – М., 1999. 

Мітлош А. В., Маляко В. О., Бажанюк В.С., 

Камишин В. В. Психологічні особливості 

лідерської обдарованості : концепції, 

діагностика, тренінги [Текст]: монографія. К. 

: Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с.  

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Порівняльна характеристика 

лідерства і керівництва. 

2. Порівняльна характеристика 

лідерства та управління. 

3. Порівняльна характеристика 

лідерства і менеджменту. 

4. Співвідношення понять організація 

і мала група. 

5. Життєвий цикл довгостроково 

процвітаючих організацій. 

 

Агєєв, В. С. Міжгрупові взаємодії: соціально-

психологічні проблеми / В. С. Агєєв. - М., 2000. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Вагин И.Как из мухи сделать слона. 

Психология лидерства [Текст]. СПб. : Питер, 

2004. – 224 с. – (Сер. "Сам себе психолог"). 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

СтаутЛ.Лидерство: от загадок к практике 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html


[Текст]М. : Добрая книга, 2002. – 320 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Лідерство і керівництво як форми 

управління та формування спільноти 

людей.  

Тематика есе: 

1. «Організація» в соціальній психології. 

2. Презентації за темами: 

1. Життєвий цикл довгостроково 

процвітаючих організацій 

Розробка схем та таблиць: 

1.Порівняльна характеристика лідерства і 

керівництва. 

2.Порівняльна характеристика лідерства та 

управління. 

3.Порівняльна характеристика лідерства і 

менеджменту. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

Слесик К. М. Виховання лідерів. – Х.: Вид. 

група "Основа", 2009. 

 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html


Тема № 2. Проблема керівництва організацією і підходи до її вирішення 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Підходи до вирішення проблеми 

керівництва організацією. 

2. Концепція управлінського лідерства. 

3. Акмеологічний підхід і його зв'язок з 

проблемою організаційного лідерства. 

4. Акмеологія організаційного лідерства. 

Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб: 

Питер, 2009. – 448с. 

Джуэлл Л. Индустриально- организационная 

психология. -СПб., 2001. 

Занковский А.Н. Организационная психология. 

– М., 2000. 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - 

СПб., 2000. – Режим доступу: 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-

majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie 

Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в 

менеджменте. – М., 1999. 

Мітлош А. В., Маляко В. О., Бажанюк В.С., 

Камишин В. В. Психологічні особливості 

лідерської обдарованості : концепції, 

діагностика, тренінги [Текст]: монографія. К. 

: Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с.  

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — 

К. : Академвидав, 2003. — 568 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Формулювання проблеми керівництва 

організацією в акмеології та її 

обґрунтування. 

2. Функціонально-професійний підхід. 

3. Тренингово-рольовий підхід. 

4. Акмеологічний підхід. 

5. Порівняльна характеристика підходів 

до вирішення проблеми. 

 

Деркач А.А., Ситников А.Е. Формирование и 

развитие профессионального мастерства 

руководящих кадров. - М.,2000. 

Занковский А.Н. Организационная 

психология. – М., 2000. 

Карлофф Б. Вызов лидеров. – М., 1996. 

Карпов А.В. Психология менеджмента. ─ М., 

2006. 

Красовский Ю.Д. Управление поведением в 

фирме: эффекты и парадоксы. – М.,1997. 

Кричевский Р.Л. Если вы – руководитель. 

Кричевский Р.Л. Психология лидерства. – М., 

2007. 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-

gruppa.htmlЭлементы психологии 

менеджмента в повседневной работе. – 

М.,1993. 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html


Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Функціонально-професійний підхід. 

2. Тренингово-рольовий підхід. 

3. Акмеологічний підхід 

Тематика есе:Місце акмеології в системі 

наук 

Презентації за темами: 

1. Історія виникнення і розвиток 

акмеології. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Порівняльна характеристика 

підходів до вирішення проблеми 

Деркач А.А., Ситников А.Е. Формирование и 

развитие профессионального мастерства 

руководящих кадров. - М.,2000. 

Занковский А.Н. Организационная 

психология. – М., 2000. 

Карпов А.В. Психология менеджмента. ─ М., 

2006. 

Кричевский Р.Л. Психология лидерства. – М., 

2007. 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

 

  

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html


Тема № 3. Історія виникнення і розвитку психології лідерства 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Основні етапи розвитку психології 

лідерства.  

2. Етичний підхід до проблеми 
лідерства і керівництва в 

Стародавньому Китаї.  

3. Філософи Стародавньої Греції про 

проблему лідерства та керівництва. 

Концепція Лю Шао.  

4. Оформлення проблеми лідерства і 

керівництва як наукової проблеми: 

дослідження Н. Макіавеллі. 

5. Конкуруючі теорії лідерства в ХІХ 

столітті. 

6. Становлення психології лідерства: 

7. Психоаналітичний підхід до 

проблеми лідерства і керівництва. 

8. Біхевіорізм і проблема лідерства. 

9. Гуманістичний підхід до проблеми 

лідерства і керівництва:  

10. Підхід В.М. Бехтерева до проблеми 
лідерства: психоневрологічна ідея.  

Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб: 

Питер, 2009. – 448с. 

Занковский А.Н. Организационная психология. 

– М., 2000. 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - 

СПб., 2000. – Режим доступу: 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-

majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie 

Мітлош А. В., Маляко В. О., Бажанюк В.С., 

Камишин В. В. Психологічні особливості 

лідерської обдарованості : концепції, 

діагностика, тренінги [Текст]: монографія. К. 

: Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с.  

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Порівняльна характеристика 

поглядів філософів стародавнього Сходу і 

древньої Греції на проблему керівництва 

організацією. 

2. Погляди Лю Шао на проблему 

керівництва організацією. 

3. Погляди М. Макіавеллі на проблему 

керівництва організацією. 

4. Концепції організаційного лідерства 

XIX века. 

5. Становлення психології 

керівництва організацією: 

психогенетические дослідження Ф. 

Гальтона. 

6. Психоаналітичний підхід до 

проблеми лідерства і керівництва. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Вагин И.Как из мухи сделать слона. 

Психология лидерства [Текст]. СПб. : Питер, 

2004. – 224 с. – (Сер."Сам себе психолог"). 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

СтаутЛ.Лидерство: от загадок к практике 

[Текст]М. : Добрая книга, 2002. – 320 с.  

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
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Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Концепція героїчного детермінізму Т. 

Карлейля, А. Вуда. 

2. Концепція соціального детермінізму: 

ідеалістичний варіант Гегеля, 

матеріалістичний варіант К.Маркса; 

3. Адаптивно- еволюційна концепція А. 

Кребер і Р. Мертона. 

Тематика есе: 

1. Теологічні уявлення про лідерство. 

2. Психогенетичні дослідження Ф. Гальтона 

в роботі «Спадковість таланта: закони і 

наслідки».  

3. В. Вундт про проблему лідерства та 

керівництва в роботі «Проблеми 

психології народів». 

4. Психоаналіз З. Фрейда і влада. 

5. Концепція влади А. Адлера. 

6. Підхід К.Юнга до проблеми влади. 

7. Погляди В. Райха на владу. 

8. Модель авторитарної особистості Е. 

Фромма. 

9. Психоаналіз особистості Гітлера в 

дослідженнях Е. Еріксона. 

10. Психоаналіз особистості Сталіна в 

дослідженнях Д. Ранкур-Лаферріера. 

Презентації за темами: 

1. Психоаналітична типологія лідеров. 

Схеми / таблиці 

Порівняльна характеристика поглядів 

філософів стародавнього Сходу і 

древньої Греції на проблему керівництва 

організацією. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

Слесик К. М. Виховання лідерів. – Х.: Вид. 

група "Основа", 2009. 

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
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Тема № 4. Лідерство - міждисциплінарна проблема 

Перелік питань, що виноситься на 
Обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 

1. Методологічні основи 

міждисциплінарного дослідження 

проблеми лідерства і керівництва. 

2. Політологія і політична психологія 

лідерства. 

3. Соціологія і соціальна психологія 

лідерства. 

4. Проблема лідерства в менеджменті. 

5. Психологія управління і проблема 

лідерства та керівництва. 

6. Біологічні основи лідерства. 

7. Психогенетика лідерства. 

Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб: 

Питер, 2009. – 448с. 

Занковский А.Н. Организационная психология. 

– М., 2000. 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - 

СПб., 2000. – Режим доступу: 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-

majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie 

Мітлош А. В., Маляко В. О., Бажанюк В.С., 

Камишин В. В. Психологічні особливості 

лідерської обдарованості : концепції, 

діагностика, тренінги [Текст]: монографія. К. 

: Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с.  

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

Семінарське заняття (4 год.) 

1. Політологія і політична психологія 

лідерства. 

2. Соціологія і соціальна психологія 

лідерства. 

3. Проблема лідерства в менеджменті. 

4. Біологічні основи лідерства. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Вагин И.Как из мухи сделать слона. 

Психология лидерства [Текст]. СПб. : Питер, 

2004. – 224 с. – (Сер."Сам себе психолог"). 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

СтаутЛ.Лидерство: от загадок к практике 

[Текст]М. : Добрая книга, 2002. – 320 с.  

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
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Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1.Соціально- психологічний механізм 

політичної влади і трехфакторную модель 

особистості політичного лідера за В.В. 

Крамником. 

2.Типологія політичного лідера за Г.А. 

Авціновою, Т.М. Рисковою.  

3.Концепції політичного лідерства Г.Г. 

Дилигенського.  

4.Уявлення про політичне лідерство за Л.Я. 

Гозманом, Є.Б. Шестопалом. 

5. Е Єгорова: психологічний портрет 

президента Буша - старшого. 

6. Особливості лідерства в малих і великих 

групах. 

Тематика есе: 

1. Г. Спенсер про особу і державу.  

2. Т. Болл про владу.  

3. Г. Лебон про лідерство.  

4. О. Массінг про панування.  

5. Елементи влади за Е. Канетті.  

6. Ж. Блондель про політичне лідерство. 

7. Є.Б. Абашкина, Ю.Н. Косолапова про 

інтегративну теорію політичного 

лідерства. 

Презентації за темами: 

1. Психогенетика лідерства. 

2. Політологія і політична психологія 

лідерства. 

3. Соціологія і соціальна психологія 

лідерства. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

Слесик К. М. Виховання лідерів. – Х.: Вид. 

група "Основа", 2009. 

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
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Тема № 5. Теоретичні основи психології лідерства 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Харизматична концепція лідерства. 

2. Підхід з позиції особистих якостей. 

3. Поведінковий підхід..  

4. Підхід з позиції влади. 

5. Ситуаційний підхід:  

6. Перспективи теоретичних 

досліджень лідерства.  

Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб: 

Питер, 2009. – 448с. 

Джуэлл Л. Индустриально- организационная 

психология. -СПб., 2001. 

Занковский А.Н. Организационная психология. 

– М., 2000. 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - 

СПб., 2000. – Режим доступу: 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-

majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie 

Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в 

менеджменте. – М., 1999. 

Мітлош А. В., Маляко В. О., Бажанюк В.С., 

Камишин В. В. Психологічні особливості 

лідерської обдарованості : концепції, 

діагностика, тренінги [Текст]: монографія. К. 

: Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с.  

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Підхід з позиції особистих якостей. 

Харизматична концепція лідерства. 

2. Конкуруюча теорія. Інтелектуальна 

теорія Е. Гізеллі. 

3. Психологічні дослідження Р. 

Стогдилла, К. Берда. 

4. Поведінковий підхід і його внесок у 

вирішення проблеми керівництва 

організацією. 

5. Підхід з позиції влади і його внесок у 

вирішення проблеми керівництва 

організацією. 

6. Ситуаційний підхід і його внесок у 

вирішення проблеми керівництва 

організацією. 

7. Сучасні концепції і перспективи 
теоретичних досліджень феномену 

«організаційне лідерство». 

Агєєв, В. С. Міжгрупові взаємодії: соціально-

психологічні проблеми / В. С. Агєєв. - М., 2000. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Вагин И.Как из мухи сделать слона. 

Психология лидерства [Текст]. СПб. : Питер, 

2004. – 224 с. – (Сер."Сам себе психолог"). 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

СтаутЛ.Лидерство: от загадок к практике 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
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[Текст]М. : Добрая книга, 2002. – 320 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. М. Вебер про харизматичне панування. 

2. Ж. Блондель про харизматичне лідерство. 

3.Психологічні дослідження харизми. 

4. Чотирьохсистемна концепція Р. Лайкерта. 

5.«Управлінська решітка» Р.Р. Блейка і Дж.С. 

Моутон. 

6.Класифікація форм влади за Френчем і 

Рейвеном.  

7. Теоретико-експериментальне обгрунтування 

Ф. Фідлера і А. Лейстера (концепція «проміжних 

факторів»).  

8.Модель «прийняття рішень керівником» В. 

Врума, Ф. Йеттона.  

Тематика есе: 

1.Інтелектуальна теорія Е. Гізеллі.  

2.Психологічні дослідження Р. Стогдилла, К. 

Берда.  

3.Ознаки некомпетентного керівника за 

Діксоном. 

4.Деструктивна керівництво.  

5.Дослідження влади Х. Хекхаузена.  

6.Концепція «балансу влади». 

Презентації за темами: 

1. Автократичній-ліберальний континуум 

стилів керівництва 

2. Концепція «континуум лідерської 

поведінки» Танненбаума - Шмідта. 

3. Модель «життєвого циклу» П. Херсі та К. 

Бланшара. 

4. Атрибутивна теорія лідерства. 

5. Трансакційні, трансформаційне і 

інтерактивне лідерство. 

Схеми/таблиці 

1. Форми теоретичного знання. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

Слесик К. М. Виховання лідерів. – Х.: Вид. 

група "Основа", 2009. 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
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Тема № 6. Психологія організаційної діяльності 
Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 

1. Визначення діяльності в психології. 

2. Онтологічний аспект організаційної 

діяльності. 

3. Ціннісно-мотиваційний аспект 

організаційної діяльності. 

4. Функціонально-структурний аналіз 

організаційної діяльності. 

5. Підприємницька та організаційна 

діяльність. 

6. Управлінська та організаційна 

діяльність. 

7. Психофізіологічний аналіз 

організаційної діяльності. 

Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб: 

Питер, 2009. – 448с. 

Джуэлл Л. Индустриально- организационная 

психология. -СПб., 2001. 

Занковский А.Н. Организационная психология. 

– М., 2000. 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - 

СПб., 2000. – Режим доступу: 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-

majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie 

Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в 

менеджменте. – М., 1999. 

Мітлош А. В., Маляко В. О., Бажанюк В.С., 

Камишин В. В. Психологічні особливості 

лідерської обдарованості : концепції, 

діагностика, тренінги [Текст]: монографія. К. 

: Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с.  

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Ціннісно-мотиваційний аспект 

організаційної діяльності. 

2. Функціонально-структурний аналіз 

організаційної діяльності. 

3. Психофізіологічний аналіз 

організаційної діяльності. 

Агєєв, В. С. Міжгрупові взаємодії: соціально-

психологічні проблеми / В. С. Агєєв. - М., 2000. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Вагин И.Как из мухи сделать слона. 

Психология лидерства [Текст]. СПб. : Питер, 

2004. – 224 с. – (Сер."Сам себе психолог"). 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

СтаутЛ.Лидерство: от загадок к практике 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
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[Текст]М. : Добрая книга, 2002. – 320 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Концепції психологічного аналізу діяльності 

В.Д. Шадрикова, Г.В. Суходольського. 

Тематика есе: 

Порівняльна характеристика організаційної та 

управлінської діяльності. 

Презентації за темами: 

Психофізіологічні механізми 
успішності організаційної діяльності. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Порівняльна характеристика 

підприємницької та управлінської діяльності 

по Дж. Ронен. 
2. Порівняння традиційних менеджерів, 

підприємців і інтрапренер по Р. Хісрічу. 
3. Порівняння параметрів діяльності 

керівника і лідера за А. А. Романовим і А. А. 

Ходирєвим. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

Слесик К. М. Виховання лідерів. – Х.: Вид. 

група "Основа", 2009. 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
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Тема № 7. Психологія здібностей до організаційної діяльності 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 

1. Поняття здібностей в психології. 

2. Особистісно-діяльнісний підхід 
С.Л.Рубінштейна, Б.М. Теплова. 

3. Функціонально-генетичний підхід 

Є.П. Ільїна, В.Д. Шадрикова.  

4. Загальні і спеціальні здібності. 

Інтелект і здібності. Поняття 

інтелекту.  

5. Поняття управлінських здібностей. 

Загальноуправлінські здатності. 

6. Організаційна обдарованість. 
Структура організаційної 

обдарованості. 

7.  Рівні розвитку організаційної 

обдарованості.  

Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб: 

Питер, 2009. – 448с. 

Джуэлл Л. Индустриально- организационная 

психология. -СПб., 2001. 

Занковский А.Н. Организационная психология. 

– М., 2000. 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - 

СПб., 2000. – Режим доступу: 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-

majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie 

Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в 

менеджменте. – М., 1999. 

Мітлош А. В., Маляко В. О., Бажанюк В.С., 

Камишин В. В. Психологічні особливості 

лідерської обдарованості : концепції, 

діагностика, тренінги [Текст]: монографія. К. 

: Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с.  

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Психодіагностична характеристика 

методу оцінки загальноорганізаційних 

здібностей по Л.І. Уманському. 

2. Розробка плану експериментального 

дослідження організаційної обдарованості. 

3. Функціонально-структурна модель 

оцінки організаційної обдарованості. 

4. Психометрична модель оцінки 

організаційної обдарованості. 

5. Методи вимірювання організаційної 

обдарованості. 

6. Методи пролонгованої психологічного 

підбору потенційних лідерів в організації. 

Агєєв, В. С. Міжгрупові взаємодії: соціально-

психологічні проблеми / В. С. Агєєв. - М., 2000. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Вагин И.Как из мухи сделать слона. 

Психология лидерства [Текст]. СПб. : Питер, 

2004. – 224 с. – (Сер."Сам себе психолог"). 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

СтаутЛ.Лидерство: от загадок к практике 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
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[Текст]М. : Добрая книга, 2002. – 320 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Концепція «загальної здатності до 

управлінської діяльності» Л.Д. Кудряшової. 

Тематика есе: 

1.Концепція інтелекту М.А. Холодної. 

2.Концепція «соціального інтелекту» І.А. 

Торндайка і Дж. Гілфорда.  

3.Концепція «практичного розуму» Б.М. 

Теплова.  

4.Концепція практичного інтелекту Р. 

Стернберга. 

Презентації за темами: 

1. Перспективи дослідження 

організаційноготаланту. 
Розробка схем та таблиць: 

Рівні розвитку організаційної обдарованості. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

Слесик К. М. Виховання лідерів. – Х.: Вид. 

група "Основа", 2009. 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
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Тема № 8. Психологія розвитку особистості лідера організації 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 

1. Принцип розвитку в психології. 

2. Психологічний вік особистості і життєва 

перспектива особистості. 

3. Самоактуалізація і самотрансценденція. 

Етапи життєвих шляхів талановитих 

керівників. 

4. Принцип детермінізму в психології. 

5. Біологічні та соціальні передумови розвитку 

особистості успішного лідера. 

Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб: 

Питер, 2009. – 448с. 

Джуэлл Л. Индустриально- организационная 

психология. -СПб., 2001. 

Занковский А.Н. Организационная психология. 

– М., 2000. 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - 

СПб., 2000. – Режим доступу: 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-

majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie 

Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в 

менеджменте. – М., 1999. 

Мітлош А. В., Маляко В. О., Бажанюк В.С., 

Камишин В. В. Психологічні особливості 

лідерської обдарованості : концепції, 

діагностика, тренінги [Текст]: монографія. К. 

: Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с.  

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Концепції життєвого шляху: 

порівняльний аналіз. 

2. Теоретичні моделі рушійних сил і 

умов розвитку особистості. 

3. Самодетермінація, саморозвиток, 

самоактуалізація і самотрансценденція. 

4. Етапи життєвого шляху талановитих 

керівників. 

5. Рушійні сили та умови розвитку 

особистості лідерів організації. Методи 

оцінки ступеня розробленості системи 

психологічного супроводу розвитку 

особистості лідера організації. 

6. Методи планування психологічного 

дослідження систем відтворення лідерів 

організації. 

7. Методи вивчення життєвого шляху, 
рушійних сил і умов розвитку особистості 

лідерів організації. 
 

Агєєв, В. С. Міжгрупові взаємодії: соціально-

психологічні проблеми / В. С. Агєєв. - М., 2000. 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Вагин И.Как из мухи сделать слона. 

Психология лидерства [Текст]. СПб. : Питер, 

2004. – 224 с. – (Сер."Сам себе психолог"). 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

СтаутЛ.Лидерство: от загадок к практике 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
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[Текст]М. : Добрая книга, 2002. – 320 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Поняття життєвого шляху в роботах Ш. 

Бюлер.  

2. Концепція життєвого стилю А. Адлера. 

3. Уявлення про життєвий шлях С.Л. 

Рубінштейна.  

4. 4.Концепція життєвого шляху Б.Г. Ананьєва. 

5. 5. Детермінація розвитку особистості за В. М. 

Бехтеревим, Л.С. Виготськомим, С.Л. 

Рубінштейном.  

6. 6.Рушійні сили та умови розвитку особистості: 

концепції Л. І. Божович, Б.Г. Ананьєва. 

7. 7.Історико-еволюційна концепція А. Г. 

Асмолова.  

8. 8.Погляди на формування особистості А. Н. 

Леонтьєва, Л.І., Анциферова.  

9. 9. Акмеологічні чинники і умови розвитку 

особистості. 

10. Тематика есе: 

1. Структура життєвого шляху за К.А. 

Абульхановою-Славською.  

2. Уявлення про життєвий шлях І.С. Кона. 

3. Дослідження життєвого шляху обдарованих 

особистостей: вікова динаміка 

самореалізації особистості за Л.А. Рудкевич, 

Е.Ф. Рибалко.  

Презентації за темами: 

1. Психологічний вік особистості і життєва 

перспектива особистості за А.А. 

Кроником, Е. І. Головахою 

2. . Концепція самоактуалізації А. Маслоу. 

Розробка схем та таблиць: 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

Слесик К. М. Виховання лідерів. – Х.: Вид. 

група "Основа", 2009. 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
https://propsixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/149-psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html
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Тема № 9. Прикладні напрямки психології організаційного лідерства 
Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Наукові основи проектування системи 

відтворення лідерів організації. Поняття 

«проектування соціальних систем».  
2. Акмеологічний підхід до проектування 

системи відтворення лідерів організації. 
3. Акмеологічний підхід до формування 

управлінських талантів: А.А. Деркач. 
4. Психологічний супровід розвитку 

особистості успішного лідера організації. 
5. Професіоналізація обдарованих лідерів. 
6. Методи психологічного супроводу 

розвитку особистості  успішного лідера 

організації.  
7. Управлінське психологічне 

консультування талановитих керівників 

організацій.  
8. Методи вивчення життєвого шляху, 

рушійних сил і умов розвитку особистості 

лідерів організації.  

Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб: 

Питер, 2009. – 448с. 

Занковский А.Н. Организационная психология. 

– М., 2000. 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - 

СПб., 2000. – Режим доступу: 

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-

majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie 

Мітлош А. В., Маляко В. О., Бажанюк В.С., 

Камишин В. В. Психологічні особливості 

лідерської обдарованості : концепції, 

діагностика, тренінги [Текст]: монографія. К. 

: Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с.  

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Завдання психологічного супроводу 

розвитку особистості успішного лідера 

організації. 

2. Управлінське психологічне 

консультування талановитих керівників 

організацій. 

3. Психологічні методи професійного та 

особистісного зростання. 

4. Коучінг. 

5. Методи профілактики дезадаптації 

лідерів організації, збереження їх здоров'я 

і професійного довголіття. 

6. Групи прискореного розвитку як 

комплексний метод психологічного 

супроводу розвитку особистості 

успішного лідера організації. 

 

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Вагин И.Как из мухи сделать слона. 

Психология лидерства [Текст]. СПб. : Питер, 

2004. – 224 с. – (Сер."Сам себе психолог"). 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія 

[Текст]: підручник. У 2-х кн. Кн.1 :Соціальна 

психологія особистості і спілкування / Л. Е. 

Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 576 с. 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

СтаутЛ.Лидерство: от загадок к практике 

[Текст]М. : Добрая книга, 2002. – 320 с.  

http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://socioline.ru/book/filip-zimbardo-majkllyajppe-sotsialnoe-vliyanie
http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
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Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Історія управлінського консультування. 

2. Моделі психологічного консультування 

керівників.  

3. Методи оцінки ступеня розробленості 

системи психологічного супроводу розвитку 

особистості лідера організації.  

4. Методи планування психологічного 

дослідження систем відтворення лідерів 

організації.  

5. Методи вимірювання організаційної 

обдарованості.  

6. Методи пролонгованої психологічного 

підбору потенційних лідерів в організації. 

7. Методи профілактики дезадаптації 

лідерів організації, збереження їх здоров'я і 

професійного довголіття.  

8. Групи прискореного розвитку як 

комплексний метод психологічного 

супроводу розвитку особистості успішного 

лідера організації 

 Тематика есе: 

1. Завдання психологічного супроводу 

розвитку особистості успішного лідера 

організації.  

2. Психологічний моніторинг 

(пролонгований психологічний підбір): 

пошук, виявлення потенційних лідерів 

організації. 

3. Психологічний супровід виховання і 

навчання потенційних лідерів організації. 

Презентації за темами: 

1. Концепція «Кадрового резерву керівників».  

2. Концепція «Планування кар'єрою 

керівників».  

3. Концепція психологічного забезпечення 

професійної діяльності Г.С.Никифорова. 

4. Коучінг. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Психологічні методи професійного та 

особистісного зростання.  

Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. 

– Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 

Морозов А.В. Психология влияния / А.В. 

Морозов - М: Гуманитарный центр, 2009. - 221 

с. – Режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/ 

Психология управления. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. – Режим 

доступу: https://propsixology.ru/socialno-

psixologicheskie-fenomeny/149-

psixologiyaupravleniya-lichnost-i-gruppa.html 

Собченко, О. М.Психологіявпливу [Текст] : 

навч. посібник / Олександр Михайлович 

Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-

Видавництво, 2013. – 158 с.  

Слесик К. М. Виховання лідерів. – Х.: Вид. 

група "Основа", 2009. 

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління 

[Текст]: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К. : 

Академвидав, 2003. — 568 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/2626312/
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 6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком,мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою.У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 
 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях 

є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

6. Проміжнийконтроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у формі трьох теоретичних питань різних рівнів 

складності та практичного завдання. 

Зразок модульної контрольної роботи 

1. Психоаналітичний підхід до проблеми лідерства і керівництва. 

2. Сучасні концепції і перспективи теоретичних досліджень феномену 

«організаційне лідерство». 

3. Методи вивчення життєвого шляху, рушійних сил і умов розвитку особистості 

лідерів організації (наведіть приклади).  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів 

 
Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 
роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 
35 балів (поточний контроль) 

16 балів (проміжний 
контроль) 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під час 



поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ». 
 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 
5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі 

стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 
думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

 

 
4 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

 
 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, 

висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує 

основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні 
неточності та помилки. 

 
2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому 

обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 
практичних завдань. 

 

1 бал 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та 

курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні 
помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів 
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 
висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Складання таблиць та схем 5 

Реферат 5 

Есе 5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання складання таблиць та схем є вміння студента схематично визначати 

психологічні явища (види, типи, форми, класифікації). Оцінювання реферату/есе 

здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання 

поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
Перше теоретичне питання Від 1 до 5 балів 10 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи, який 

переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим 
коефіцієнтом.0,1 

Друге теоретичне питання Від 1 до 5 балів 

Третє практичне завдання Від 1 до 5 балів 

 

 
Викладач   Прокоф'єва Л.О. 

(підпис) (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології 

протокол № від « » 20 р. 

Завідувачкафедри   Запорожченко О.В. 
(підпис) (ПІБ) 


