ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»
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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
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освітній ступінь бакалавр, магістр
спеціальність 223 Медсестринство, 221 Стоматологія,
224 Технології медичної діагностики та лікування
освітньо-професійна програма Сестринська справа, Стоматологія,
Лабораторна діагностика
Метою вивчення дисципліни є: сприяти розвитку лідерських якостей молодих людей,
їхніх міжособистісних та управлінських компетентностей, формувати загальні
компетентності використання методів та інструментів лідерства у професійній
діяльності, здатності працювати у команді, а також сприяти оволодінню практичними
методами та інструментами організації ефективної команди та розподілу ролей,
діагностування проблем групи та вироблення рішень, спрямованих на підвищення
ефективності роботи команди.
Перелік компетентностей, яких набуває студент після опанування даної
дисципліни:
 взаємодії, лідерства, командної роботи
 прийняття особистих та командних рішень, на основі обґрунтованих варіантів
розв'язання проблеми
 розробка власних ідеї та вміння оцінювати і поважати ідеї інших
 виконання функціональних обов’язків в команді
 розподіл ролей в команді
 ефективне управляніння командою
 вирішення конфліктних ситуацій
Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: лідерство, робота в
команді, формування команди, прийняття рішень, вирішення конфліктних ситуацій
Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами по темах:
1. Лідерство: сутність, структура, стилі
2. Лідерство: основні компетенції
3. Поняття команди, ознаки ефективних команд
4. Життєвий цикл і розподіл ролей у команді
5. Корпоративна культура, мотивація та ефективне управління командою
6. Комунікації в команді: процедури аналізу проблем та прийняття управлінських
рішень.
7. Управління конфліктами в процесі командоутворення
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