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На заняттях студенти: 
*  знайомляться з теоретичними основами та 
принципами розвитку лідерства;
* аналізують особистісні організаторські здібності
та свої нереалізовані можливості;
* здійснюють роботу над собою, спрямовану на  
розвиток своєї особистості, розвиток лідерської
позиції;позиції;
* працюють у команді; 
* беруть участь у тренінгових заняттях на 
стимулювання творчої і соціальної активності та 
ініціативи; 
* отримують допомогу у розвитку сили волі і 
морально-психологічних якостей, необхідних для 
того, щоб стати успішними в житті, повною мірою
реалізувати лідерський потенціал.



Теоретичні питання
1.Лідер та лідерство

Теорії лідерства: теорія рис 
лідерства, харизматична концепція
лідерства; ситуаційна теорія
лідерства синтетична теорія
лідерства. Стилі лідерства: 
демократичний, авторитарний, 
пасивний. Типи лідерів. Якості, 
притаманні лідеру. Уміння лідера. 
Стилі керівництва. Формула успіху
лідера. Лідер суспільство право. 
2.Основи ефективного лідерства2.Основи ефективного лідерства
Особистий розвиток. Оцінка
перспективних і негативних сторін
лідерської поведінки. Комунікативні
здібності лідера. Вміння слухати і 
говорити. Вміння спілкуватися у 
групі. Досягнення взаєморозуміння
і згоди. Повноваження лідера. 
3.Принципи поведінки лідера
Основні принципи поведінки лідера. 
Кодекс поведінки лідера.



Питання семінарських занять

Тема 1. Імідж лідера
Роль іміджу і проблема лідерства. Роль особистісного іміджу. Імідж
лідера. Функції іміджу. Структура іміджу. Я-концепція лідера. Імідж як 
форма життєтворчості лідера. Технологія діагностики, формування й 
коригування іміджу. Шляхи формування іміджу за допомогою засобів
масової інформації.
Тема 2. Лідер - організатор однолітків
Управління розвитком команди. Сила організації. Його помічники. Управління розвитком команди. Сила організації. Його помічники. 
Організаторські знання і вміння, організаторські здібності. Дисципліна і 
прогнозованість у діях усіх членів команди. Поради організатору. 
Джерела підтримки лідера і команди.
Тема 3. Лідер та його команда 
Лідери ситуативні і постійні. Лідер і керівник. Якості, притаманні
успішному лідеру. Партнерство. Принципи партнерства. Особистості
партнерських відносин. Підготовка до побудови партнерських відносин. 



Тема 4. Лідерські здібності
Структура лідерських здібностей. Методики, за допомогою яких
вивчають розвиток лідерських якостей та здібностей. 
Тема 5. Участь дітей і молоді у процесі прийняття рішень
Принцип партнерства в процесі участі як основа соціальної співпраці. 
Участь студентської молоді в реалізації соціальних проектів.



Тренінг лідерства
• «Лідер

переговорів»
• «Лідер як 

ефективний
комунікатор»

• «Готовність до 
вирішення
проблем та 
вміннявміння
вирішувати
конфлікти».

• «Навички роботи
з партнером та з 
групою».

• «Мобілізація
групи на спільне
розв’язання
задач»


