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Вступ
Програму навчальної дисципліни «Психологія лідерства та професійної
успішності» складено відповідно до освітньо-наукової програми третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
«Психологія лідерства та професійної успішності» належить до
дисциплін загальної підготовки аспірантів.
Предметом навчальної дисципліни є закономірності успішності
професійної діяльності та взаємодії людей в аспекті їх підпорядкування,
механізм висування в лідери, питання авторитета, співвідношення лідерства і
керівництва, риси особистості, що необхідні для висунення у лідери.
Навчальну базу дисципліни «Психологія лідерства та професійної
успішності» становлять знання, отримані при вивченні різноманітних курсів,
що спрямовані на розкриття загальних закономірностей і механізмів
професійної діяльності, а також формування вмінь та навичок науковообґрунтовано пояснювати психологічні факти.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Інтегральна компетентність – здатність застосовувати компетентності
щодо психології лідерства та професійної успішності спеціаліста.
1.1. Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів
здатності:
- орієнтуватися та використовувати основні положення та понятійнотермінологічний апарат досліджуваної дисципліни;
- враховувати вплив мотивації на досягнення успіху в професійній
діяльності;
- враховувати психологічні особливості особистості для досягнення
професійної успішності;
- застосовувати теоретичні підходи та концепції психології лідерства;
- орієнтуватися у проблемах і напрямках розвитку сучасної психології
лідерства;
- використовувати досвід ефективного лідерства у професійній
діяльності;
- застосовувати фундаментальні принципи етики лідера.
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти після
засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати
навчання:
знання:
– базових категорій психології лідерства та професійної успішності;
– впливу мотивації на досягнення успіху в професійній діяльності;
– психологічних особливостей досягнення професійної успішності;

– теоретичних підходів та концепцій психології лідерства;
– проблем і напрямків розвитку сучасної психології лідерства;
– шляхів ефективного лідерства у професійній діяльності;
– фундаментальних принципів етики лідера.
уміння:
– застосовувати отримані знання у професійній діяльності;
– передбачати шляхи досягнення успіху в професійної діяльності;
– користуватися методиками для визначення лідерських якостей;
– використовувати способи комунікації, які застосовуються лідерами;
– застосовувати методи мотивації, джерела впливу і владу лідера в
організації;
– аналізувати та використовувати особливості різних стилів лідерства.
мати уявлення про:
 шляхи досягнення успіху у професійній діяльності;
 способи комунікації, які застосовуються лідерами;
 методи мотивації, джерела впливу і владу лідера в організації;
 особливості різних стилів лідерства;
 розвиток власного особистісного потенціалу;
 виховання власних лідерських якостей.
2. Структура навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години / 7 кредитів
ECTS.
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3. Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Психологія успіху
Особливості впливу візуалізації та планування на успіх у професійній
діяльності. Важливість керування емоціями під час професійної діяльності.
Тема 2. Вплив емоційних станів та самооцінки на досягнення
професійного успіху

Шляхи подолання емоційного пригнічення. Корекція на шляху підвищення
самооцінки. Баланс між оптимістичним та песимістичним відношенням до
життя.
Тема 3. Психологічні умови досягнення професійної успішності
Психологічні особливості досягнення професійної успішності.
Боротьба мотивів і вольова поведінка.
Тема 4. Внутрішньоособистісний конфлікт.
Внутрішньоособистісний конфлікт: особливості та види, моделі поведінки та
подолання. Внутрішньоособистісний конфлікт та адитивна поведінка.
Умови, шляхи і способи подолання внутрішніх конфліктів.
Тема 5. Прийняття рішення та цілепокладання.
Прийняття рішення. Процес вибору альтернатив. Вибір за умов
невизначеності. (Парі Паскаля. Помилки першого та другого роду. Парадокс
вибору). Цілепокладання. Етапи постановки цілей. Саморегуляція. Стреси і
керування емоційним станом.
Тема 6. Лідерство в дослідженнях психології та менеджменту
Визначення поняття «лідерство». Відмінність лідерства від менеджменту.
Джерела дослідження лідерства.
Тема 7. Підходи до лідерства в менеджменті.
Підходи до лідерства в менеджменті: (поведінковий, ситуаційний, з позиції
особистих якостей). Переваги і обмеження цих підходів.
Тема 8. Підходи до лідерства в психології.
Підхід до лідерства в психології: емпіричні дослідження глибинних
чинників.
Тема 9. Психологічні теорії лідерства.
Теорії лідерських якостей: теорії видатної особистості. Особистісні якості.
Когнітивний, практичний і емоційний інтелект і лідерство.
Тема 10. Поведінкові підходи до лідерства.
Поведінкові підходи до лідерства: модель континууму (Р. Танненбаум, В.
Шмідт); двомірна модель участі підлеглих, управлінська решітка (Ф. Блейк,
Дж. Моунтон).

Тема 11. Ситуаційний підхід до дослідження лідерства.
Ситуаційний підхід до дослідження лідерства: теорія найменш пріорітетного
працівника (Ф. Фідлер), теорія ситуаційного лідерства (П. Херші, К.
Бланшар), теорія «шлях - мета» (Р. Хаус), нормативна модель прийняття
рішень (В. Врум, П. Йеттон, А. Джага).
Тема 12. Теорія атрибутивного лідерства.
Теорія атрибутивного лідерства: теорія атрибуций (Ф. Хайдер),
кваліфікаційна модель (Г. Келлі), атрибутивна модель лідерства, стосовно до
поганої роботи підлеглих ( Г. Мітчелл , С. Ерліх).
Тема 13. Сучасні теорії лідерства. Харизматичне лідерство.
Харизматичне лідерство:
теорія харизматичного лідерства (Р. Хаус),
теорія Я-концепції (Шамір),
теорія атрибуції (Конгер і Канунгу).
Тема 14. Сучасні теорії лідерства. Трансформаційне лідерство.
Трансформаційне лідерство: відмінності трансформаційного і трансакційного
лідерства. Вимірювання лідерства в концепції Б. Баса.
Процес трансформаційного лідерства в дослідженнях Тічи і Девані.
Тема 15. Стратегії ефективних лідерів.
Основні стратегії ефективних лідерів (Бенис, Нанус).
Інноваційне лідерство. Відповідальне лідерство.
Тема 16. Особистісні аспекти лідерства
Особистість і лідерство. Моделі особистості. Якості особистості і поведінка
лідера.
Тема 16. Особистісні аспекти лідерства
Авторитарність. Когнітивні відмінності. Інструментальні та термінальні
цінності (Мілтон Рокич).
Тема 17. Вплив психологічних установок на лідера.
Цінності та установки. Вплив психологічних установок на лідера.
Особистість і стиль лідерства.

Тема 18. Фундаментальні принципи етики лідера.
Фундаментальні принципи етики лідера. Моральні обов'язки керівника.
Шість етичних моделей лідерства. Прийняття морального рішення в
ситуаціях, сумнівних з етичної точки зору.
Тема 19. Лідерство і мотивація. Теорії мотивації.
Мотивування допомогою задоволення потреб (А. Маслоу і К. Алдерфер ).
Тема 20. Лідерство і мотивація. Теорії мотивації.
Мотивування допомогою постановки цілей (Е. Лок і Г. Латхем ).
Тема 21. Лідерство і мотивація. Теорії мотивації.
Мотивування за допомогою об'єктивності (С. Адамс).
Мотивування допомогою зміни очікувань (В. Врум).
Тема 22. Лідерство і мотивація. Теорії мотивації.
Мотивування допомогою проектування роботи.
Модель розширення та збагачення роботи.
Тема 23. Лідерство і мотивація. Теорії мотивації.
Модель характеристик роботи Р.Хекмана і Г. Олдхема.
Тема 24. Делегування владних повноважень
Делегування влади. Способи делегування владних повноважень.
4. Рекомендована тематика семінарів та практичних занять
Основні завдання циклу семінарських (практичних) занять: передбачати
шляхи досягнення успіху в професійної діяльності, користуватися
методиками для визначення лідерських якостей, використовувати способи
комунікації, які застосовуються лідерами, застосовувати методи мотивації,
джерела впливу і владу лідера, аналізувати та використовувати особливості
різних стилів лідерства.
Семінарське (практичне) заняття 1. Психологія успіху.
Семінарське (практичне) заняття 2. Вплив емоційних станів та самооцінки на
досягнення професійного успіху.
Семінарське (практичне) заняття 3. Психологічні умови досягнення
професійної успішності.
Семінарське (практичне) заняття 4. Внутрішньоособистісний конфлікт.
Семінарське (практичне) заняття 5. Прийняття рішення та цілепокладання.

Семінарське (практичне) заняття 6. Лідерство в дослідженнях психології та
менеджменту.
Семінарське (практичне) заняття 7. Підходи до лідерства в менеджменті.
Семінарське (практичне) заняття 8. Психологічні теорії лідерства.
Семінарське (практичне) заняття 9. Поведінкові підходи до лідерства.
Семінарське (практичне) заняття 10. Ситуаційний підхід до дослідження
лідерства.
Семінарське (практичне) заняття 11. Теорія атрибутивного лідерства.
Семінарське (практичне) заняття 12. Сучасні теорії лідерства.
Семінарське (практичне) заняття 13. Особистісні аспекти лідерства.
Семінарське (практичне) заняття 14. Вплив психологічних установок на
лідера.
Семінарське (практичне) заняття 15. Фундаментальні принципи етики лідера.
Семінарське (практичне) заняття 16. Лідерство і мотивація.
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15.Інтернет-видання по психології лідерства та професійної успішності
спеціаліста.
6. Засоби діагностики успішності навчання.
Практично-орієнтовані завдання; ситуаційні завдання; екзаменаційні білети.
7. Методичні рекомендації
Робочу програму доцільно скласти відповідно до навчальної програми
дисципліни «Психологія лідерства і професійної успішності».

