
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ЛІДЕРСТВО»  
для програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників  

 
Група 1 (посади: викладач, старший викладач, доцент)  

18-19 березня 2019 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.  

 
 

ПРОГРАМА 
18 березня 2019 р. 

 10.00 – 14.30  
Природа лідерства. Комунікативна компетентність викладача-лідера 

1. Лідерство як особистісна властивість та соціально-психологічне явище.  
2. Типи лідерства. Філософія лідерства-служіння.  
3. Парадигма освітнього лідерства та лідерських компетенцій.  
4. Потенціал та можливості реалізації партнерської взаємодії в роботі викладача 
5. Бар’єри спілкування у ході навчального процесу 
6. Техніки та прийоми ефективної комунікації у роботі сучасного викладача.  

 
19 березня 2019 р. 

10.00 – 14.30  
Цілі та способи комунікації з різними цільовими аудиторіями 

1. Особливості комунікації зі складними учасниками  
2. Стратегії ефективної взаємодії у конфліктних ситуаціях 
3. Управління мотивацією інших як складова ефективної комунікації 
4. Правила конструктивної похвали, критики та надання зворотного зв’язку. 
5. 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: викладач, старший викладач, доцент)  

25-26 лютого 2019 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.  

 
 

ПРОГРАМА 
25 березня 2019 р. 

 10.00 – 14.30  
Природа лідерства. Комунікативна компетентність викладача-лідера 

7. Лідерство як особистісна властивість та соціально-психологічне явище.  
8. Типи лідерства. Філософія лідерства-служіння.  
9. Парадигма освітнього лідерства та лідерських компетенцій.  
10. Потенціал та можливості реалізації партнерської взаємодії в роботі викладача 
11. Бар’єри спілкування у ході навчального процесу 
12. Техніки та прийоми ефективної комунікації у роботі сучасного викладача.  

 
26 березня 2019 р. 

10.00 – 14.30  
Цілі та способи комунікації з різними цільовими аудиторіями 

6. Особливості комунікації зі складними учасниками  
7. Стратегії ефективної взаємодії у конфліктних ситуаціях 
8. Управління мотивацією інших як складова ефективної комунікації 
9. Правила конструктивної похвали, критики та надання зворотного зв’язку. 
10. Етапи розвитку групи. Управління груповою динамікою. 

 
 

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


