ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ЛІДЕРСТВО»
для програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників
Група 1 (посади: викладач, старший викладач, доцент)
08-09 лютого 2018 р.
Мета: розвиток лідерських компетентностей, що сприяють ефективній самореалізації
особистості як фахівця.
У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:
− розглянути психологічні основи феномена лідерства;
− визначити ключові лідерські компетенції викладача;
− визначити власну траєкторію розвитку лідерського потенціалу;
− вивчити професійні досягнення, ресурси та професійні цілі;
− проаналізувати прояв ресурсів у взаємодії з іншими людьми;
− сформувати навички постановки цілей;
− дослідити та розширити індивідуальний поведінковий репертуар лідера.
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ПРОГРАМА
08 лютого 2018 р.
10.00 – 14.30
Природа лідерства. Оцінка лідерських компетентностей викладача
Лідерство як особистісна властивість та як соціально-психологічне явище.
Типи лідерства.
Філософія лідерства-служіння.
Парадигма освітнього лідерства та лідерських компетенцій.
Ключові лідерські компетенції лідера в освіті.
Показники прояву компетенцій лідера у професійній діяльності.
Діагностичне оцінювання лідерського потенціалу.
09 лютого 2018 р.
10.00 – 14.30
Лідерська позиція викладача
Цілепокладання як основна компетенція лідера.
Цінності особистості в структурі цілепокладання, їх зв’язок з корпоративними цінностями
Університету.
Поняття про внутрішні та зовнішні ресурси особистості.
Технології аналізу ресурсів для досягнення цілей.
Постановка професійних цілей, їх узгодження зі стратегічними цілями розвитку Університету.
Психологічні бар’єри на шляху досягнення цілей.

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенко, 13б, к.99,
НДЛ культури лідерства
Телефон: 428-34-08

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ЛІДЕРСТВО»
для програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників
Група 2 (посади: викладач, старший викладач, доцент)
13-14 лютого 2018 р.
Мета: розвиток лідерських компетентностей, що сприяють ефективній самореалізації
особистості як фахівця.
У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:
− розглянути психологічні основи феномена лідерства;
− визначити ключові лідерські компетенції викладача;
− визначити власну траєкторію розвитку лідерського потенціалу;
− вивчити професійні досягнення, ресурси та професійні цілі;
− проаналізувати прояв ресурсів у взаємодії з іншими людьми;
− сформувати навички постановки цілей;
− дослідити та розширити індивідуальний поведінковий репертуар лідера.
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ПРОГРАМА
13 лютого 2018 р.
10.00 – 14.30
Природа лідерства. Оцінка лідерських компетентностей викладача
Лідерство як особистісна властивість та як соціально-психологічне явище.
Типи лідерства.
Філософія лідерства-служіння.
Парадигма освітнього лідерства та лідерських компетенцій.
Ключові лідерські компетенції лідера в освіті.
Показники прояву компетенцій лідера у професійній діяльності.
Діагностичне оцінювання лідерського потенціалу.
14 лютого 2018 р.
10.00 – 14.30
Лідерська позиція викладача
Цілепокладання як основна компетенція лідера.
Цінності особистості в структурі цілепокладання, їх зв’язок з корпоративними цінностями
Університету.
Поняття про внутрішні та зовнішні ресурси особистості.
Технології аналізу ресурсів для досягнення цілей.
Постановка професійних цілей, їх узгодження зі стратегічними цілями розвитку Університету.
Психологічні бар’єри на шляху досягнення цілей.

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенко, 13б, к.99,
НДЛ культури лідерства
Телефон: 428-34-08

