ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ЛІДЕРСТВО»
для програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників
Група 1 (посади: викладач, старший викладач, доцент)
22-23 жовтня 2018 р.
Мета: розвиток лідерських компетентностей, що сприяють ефективній самореалізації
особистості як фахівця.
У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:
− розглянути психологічні основи феномену лідерства;
− визначити ключові лідерські компетенції викладача;
− визначити власну траєкторію розвитку лідерського потенціалу;
− вивчити особливості партнерської взаємодії;
− проаналізувати цілі та способи комунікації з різними цільовими аудиторіями;
− сформувати навички ефективної комунікації;
− дослідити та розширити індивідуальний поведінковий репертуар лідера.
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ПРОГРАМА
22 жовтня 2018 р.
10.00 – 14.30
Природа лідерства. Комунікативна компетентність викладача-лідера
Лідерство як особистісна властивість та соціально-психологічне явище.
Типи лідерства. Філософія лідерства-служіння.
Парадигма освітнього лідерства та лідерських компетенцій.
Потенціал та можливості реалізації партнерської взаємодії в роботі викладача
Бар’єри спілкування у ході навчального процесу
Техніки та прийоми ефективної комунікації у роботі сучасного викладача.
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23 жовтня 2018 р.
10.00 – 14.30
Цілі та способи комунікації з різними цільовими аудиторіями
Особливості комунікації зі складними учасниками
Стратегії ефективної взаємодії у конфліктних ситуаціях
Управління мотивацією інших як складова ефективної комунікації
Правила конструктивної похвали, критики та надання зворотного зв’язку.
Етапи розвитку групи. Управління груповою динамікою.
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенко, 13б, к. 99, ННЦ культури лідерства
Телефон: 428-34-08

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ЛІДЕРСТВО»
для програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників
Група 2 ( посади: проректор, директор (декан) структурного підрозділу,
заступник директора (декана), завідувач кафедри, професор)
30-31 жовтня 2018 р.
Мета: розвиток лідерських компетентностей керівника шляхом розкриття
сутності психологічної теорії та ефективної практики сучасного управління.
У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:
• ознайомитись з широким колом можливостей реалізації лідерської парадигми в
управлінні освітою;
• засвоїти інноваційні технології в поведінці й змісті діяльності керівника лідера;
• визначити власну траєкторію розвитку особистісного потенціалу, відповісти
собі на питання, які хвилюють;
• заглибитися у навчання і присвятити час собі;
• адаптувати матеріали тренінгу до своєї професійної ситуації;
• отримати величезну кількість нових ідей та бажання втілювати їх у життя;
• познайомитися з колегами-однодумцями, які й надалі будуть вас підтримувати;
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ПРОГРАМА
30 жовтня 2018 р.
10.00 – 14.30
Лідерська парадигма як основа управління освітою
Парадигма освітнього лідерства та її реалізація в умовах реформування освіти.
Типи лідерства. Ефективні стилі управління.
Психологічні закони ефективного управління, управлінські функції.
Управління мотивацією.
Професійна компетентність сучасного керівника: основні вектори розвитку й
самовдосконалення.
Діагностичне оцінювання лідерського потенціалу.

31 жовтня 2018 р.
10.00 – 14.30
Сучасний інструментарій керівника – лідера в освіті
1. Управління змінами:
• Чому люди чинять опір інноваціям?
• Де знайти ресурси для здійснення трансформацій?
• Як запобігти професійному вигоранню в епоху змін?

• Як «не перетнути межу» у прагненні до вдосконалення?
• Що таке «токсичне» лідерство, як воно формується й чому заважає
сучасним освітнім трансформаціям?
2. Ефективна комунікація керівника-лідера:
• Чому люди нас не завжди правильно розуміють?
• Чим відрізняються різні види спілкування?
• Чому виникає емоційне напруження і як його зменшити?
• Як попереджати конфлікти?
• Як використовувати фасилітацію, наставництво і коучинг в управлінні?
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенко, 13б, к. 99,
ННЦ культури лідерства
Телефон: 428-34-08

