
ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ 

ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  

 

 

Карманенко В.В., старший викладач кафедри педагогіки та 

суспільних наук, директор офісу студентського омбудсмена, 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

 

Сьогодні, коли світова спільнота ввійшла в епоху глобалізації та динамічних 

економічних, політичних, соціальних змін, постає вкрай важлива необхідність у 

незаангажованих, ерудованих, інтелектуальних, культурних і моральних молодих і 

зрілих людях, які готові не лише по-новому мислити, але й, що значно важливіше, 

діяти у складних умовах постійних криз, інертності та зневіри значної частини 

суспільства. З кожним роком усе частіше відчувається потреба в не тільки в лідерах 

– творцях і володарях власного успішного життя, а й у проповідниках і  провідниках 

ключової ідеї сучасності: світ змінюється лише тоді, коли ми маємо достатньо 

сміливості, розуму й енергії для змін. 

Не всі готові до змін. Стародавні мудреці стверджували, що найкращою є 

епоха стабільності. Але де та епоха? Вона вже давним-давно відійшла в небуття, й 

навряд чи найближчі роки повернуть нам тихе, розмірене, спокійне існування. Хоча, 

як відомо, все відносно. І, можливо, з точки зору світового плину життя, людство з 

дня в день продовжить стабільно народжувати дітей, стабільно засівати і збирати 

врожаї, стабільно відкривати нове й незнане, стабільно модернізувати економіку і 

стабільно боротися з новими викликами природних катаклізмів, яких буде стабільно 

більшати внаслідок людського впливу на довкілля. 

Тож ця макростабільність може проектуватися лише на життя цілих спільнот і 

поколінь, але для кожної особи вона визначає лише мікродинаміку. Для тих людей, 

які розуміють глибинний зміст своєї щоденної перетворювальної діяльності, міру 

свого впливу на стабільність життя, складена програма модульної дисципліни 

«Основи лідерства». Сприяти становленню й поглибленню лідерської 

самоідентифікації сучасної молоді  покликаний збірник інтерактивних групових та 

індивідуальних завдань «Особистісна й професійна ефективність. Комплекс 

тренінгів з розвитку лідерських якостей у студентів економічних університетів». 

Метою тренінгів є виявлення, формування, розвиток і вдосконалення 

лідерських якостей. Для її досягнення  поетапно реалізується ряд завдань:  

 формувати лідерський світогляд на основі вивчення та засвоєння теоретичних 

положень сучасної лідерської парадигми й практичного досвіду світових і 

вітчизняних лідерів; 
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 розвивати управлінські, соціально-психологічні, лідерські якості й компетенції, 

спрямовані на підвищення ефективності фахової діяльності; 

 виховувати небайдужу, активну позицію у вирішенні проблем як особистого, так 

і професійного й суспільного життя; 

 пробуджувати (виробляти) мотивацію й прагнення до лідерства; 

 сприяти формуванню оптимістичного сприйняття навколишнього середовища, 

стійкості в стресових і кризових ситуаціях; 

 створювати й закріплювати позитивний досвід лідерської поведінки та взаємодії 

з послідовниками. 

«Особистісна й професійна ефективність. Комплекс тренінгів з розвитку 

лідерських якостей у студентів економічних університетів» дозволяє формувати у 

студентів такі компетенції.  

 Розуміти: сутність фундаментальних трансформацій, які переживають сучасні 

організації та їхні лідери; основні причини невдач лідерів у світлі нової 

цивілізаційної парадигми; механізми створення лідером кола послідовників, 

спроможних діяти ефективно й продуктивно; шляхи налагодження найбільш 

взаємовигідного партнерства; вплив ментальної моделі на поведінку лідера та 

його взаємовідносини з навколишнім світом.  

 Знати: як лідерство залежить від людей і ситуацій; які основні відмінності 

лідерства й менеджменту; як сучасні лідери застосовують традиційні методи 

керівництва; чим різняться стилі лідерства; як характеризуються основні типи 

лідерства; як мотивувати людей; як делегувати владні повноваження; як 

використовувати засоби комунікації, щоб впливати на оточення; як створювати 

монолітну команду; як допомагати послідовникам максимально розкривати свій 

потенціал; як основні цінності, пов’язані з культурою, орієнтованою на 

досягнення. 

 Уміти: виявляти лідерський потенціал; визначати індивідуальні відмінності, що 

стосуються когнітивного стилю, та вдосконалювати власний стиль мислення, 

розвиваючи потенціал лідера; пояснювати дію «установки особистості» на 

поведінку послідовників; позбуватися категоричних форм мислення; відкривати 

свою свідомість новим ідеям і перспективам;  застосовувати на практиці 

принципи відповідальності, служіння людям, ініціативності; використовувати 

ефективні методи виходу зі стресових, конфліктних  ситуацій; вдаватися до 

тактики розумного переконання; підвищувати ефективність команди; 

організовувати навчання всередині організації; управляти власними емоціями й 

емоціями підлеглих.  

 Володіти стійкими навичками: застосовувати ефективні методики відповідно до 

різних стилів лідерства; виявляти власні інструментальні і термінальні цінності; 
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критично оцінювати й контролювати хід своїх думок; використовувати 

емоційний інтелект; проявляти емпатію; дотримуватися етичних норм. 

 Навчально-методичним забезпеченням тренінгів можуть бути: 

 Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок 

менеджера : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. 

— К.: Знання, 2013. — 287 с. 

 Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок 

менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О.О. Нестуля, 

С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. — К.: Знання, 2013. — 358 с. 

 Основи лідерства. Практикум. Видання четверте. Перероблене та 

доповнене  / Нестуля О. О., Нестуля С. І., Карманенко В. В. – Полтава: 

РВВ ПУЕТ, 2015. –126 с. 

 Дистанційний курс «Основи лідерства» на порталі http://el.puet.edu.ua/ 

(тільки для авторизованих учасників).  

 Тематичні аудіо-, відеоматеріали, доступні в медіа просторі. 

Структура тренінгового комплексу «Особистісна й професійна ефективність. 

Комплекс тренінгів з розвитку лідерських якостей у студентів економічних 

університетів» є логічною та універсальною, що дає змогу її адаптації до вимог 

аудиторії, запитів учасників та потреб конкретного освітнього середовища. 

Модуль 1. «Організаційно-психологічні складові розвитку лідерського 

потенціалу студента» допомагає студенту оцінити власні наявні можливості свого 

лідерського потенціалу, визначити шляхи його подальшого вдосконалення. 

Лідерство – є найважливішою компетенцією фахівців нового покоління, які здатні 

швидко й ефективно діяти в складних, динамічних обставинах. Завданням 

освітнього середовища має стати побудова навчальних і організаційних структур 

для виявлення, формування й розвитку лідерських якостей студентів. 

Теми особистісного успіху та лідерства нині стали одними з найбільш 

обговорюваних. Науковці й журналісти наввипередки наводять безліч прикладів 

успішних людей, бізнес-проектів, досліджують різноманітні аспекти їхнього 

лідерства.  

Будь-який успіх – це наполеглива праця, результат цілеспрямованості, 

прагнення до досконалості та постійного руху вперед. Це аж ніяк не означає, що 

шлях до вершини може бути лише прямим й рівним. «Не помиляється лише той, хто 

нічого не робить», – говорить народна мудрість. Хиби, невдачі є звичайним явищем 

для активних і цілеспрямованих людей. Свого часу Томас Едісон, Соічіро Хонда, 

Генрі Форд, Тадао Кашио, Пол Галвін та чимало інших інноваторів скористалися 

своїми помилками, прорахунками як особистісними й фаховими уроками й 

безцінним досвідом. Завдяки цьому їм удалося досягти фінансової незалежності, 

http://el.puet.edu.ua/
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лідерства у своїй сфері діяльності й отримати непідробне, справжнє задоволення від 

життя.  

Виховний вплив на формування лідерських якостей у студентів економічних 

університетів – це складний процес виявлення, формування й подальшого розвитку 

складних психологічних, світоглядних і ціннісних складових особистості, які лежать 

в основі соціального й професійного позиціонування.  

Логічним і виправданим є першочергове з’ясування основних понять «лідер», 

«лідерство», «лідерські якості» у тренінгу № 1 «Лідерство як життєва позиція 

успішної людини». У його перебігу з’ясовуються основні поняття, характеристики, 

ключові ознаки, особливості лідерства як якісно нової ціннісної особистісної та 

професійної парадигми. Усвідомлення фундаментальних категорій дозволить 

учасникам чітко й послідовно виокремлювати прояви лідерства, розуміти сфери 

його функціонування й застосування. 

Соціальна, психологічна та ціннісна неоднорідність студентської аудиторії 

вимагає приділення значної уваги налагодженню комфортної навчальної та 

пізнавальної взаємодії студентів, знятті психологічної напруги, сумнівів у власних 

силах, подолання стереотипів. У ході опанування тренінг № 2 «Я – зможу! 

Подолання психологічних бар’єрів, стереотипів, сумнівів» студенти мають 

переосмислити й переоцінити свої можливості, зрозуміти важливість і цінність 

пропонованого тренінгового курсу. 

Тренінг №3 має дати чітке уявлення про механізми, інструменти й засоби 

виявлення, формування та подальшого розвитку лідерських якостей. Теоретичні 

дослідження психологічних аспектів лідерства, ефективної економічної діяльності 

неможливі без покликань на реальні життєві приклади. Чужа історія зі всіма 

помилками та прорахунками, піднесеннями та злетами є прекрасною ілюстрацією 

того, як звичайна людина завдяки власним силам, наполегливості та бажанню може 

досягти поставленої мети. 

Тренінг № 4 «Лідерство. Інтерактивний аналіз базових теорій» передбачає 

детальний аналіз наукових підходів до проблеми лідерства, диференціації й 

тлумачення лідерських якостей. Інтерактивність, інформативність та об’єктивна 

оцінка наукових напрацювань дозволить учасникам тренінгу усвідомити 

різноманітність, калейдоскопічність трактувань лідерства та сформувати власне 

розуміння природи, сутності лідерства та лідерських якостей як важливих складових 

професійного й особистісного зростання. 

З розвитком інформаційних технологій звичними революційними змінами в 

науково-технічній сфері ускладнюються не лише соціально-економічні відносини,  а 

й підходи до управління процесами. Класичний менеджмент вже не в змозі 

задовольнити всі професійні виклики та запити. Лідерська парадигма управління є 

ефективною його альтернативою. Тренінг № 5 «Лідер та менеджер. У чому 
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відмінність?» має познайомити учасників з особливостями й сильними сторонами 

кожного підходу. Візуалізація порівняльних характеристик дозволить створити 

цілісне уявлення про лідерство як управлінську парадигму, якісно новий підхід до 

управлінських процесів.  

Приклади завдань для саморозвитку та самовдосконалення. 

1. Лідерство часто ототожнюють із визнанням та здатністю проявляти свою 

зверхність, домінування. Однак ці стереотипи сприйняття далекі від 

реальності. Лідерство – це вміння брати на себе відповідальність за справу й 

за людей. Поміркуйте над тим, чи готові Ви взяти на себе відповідальність за 

невелику групу, колектив курсу, факультету, університету чи, можливо, навіть 

міста? Намагайтеся бути об’єктивними в самооцінці. Свою відповідь 

аргументуйте, проілюструйте прикладами. 

2. Проаналізуйте причини «нарощення» психологічних бар’єрів, стереотипів і 

сумнівів у студентів. Запропонуйте проект комплексного плану / стратегії 

запобігання, попередження цих негативних явищ на академічної групи / 

факультету/ університету / міста / області / країни. Рекомендована форма 

виконання: конспект-схема, конспект-матриця. 

3. Утвердження лідерських якостей не можливе без визнання своїх досягнень. 

Психологічний алгоритм цієї вправи дуже простий: людина краще 

запам’ятовує біль, розчарування, поразку, а радість, перемогу, успіх – гірше. 

Акумулювання негативу призводить до втрати життєвої енергії, а позитивні, 

навпаки, заряджають нею.  Упродовж тижня / місяця щовечора занотовуйте (у 

зошит, щоденник, відповідний додаток у смартфоні / планшеті) свої успіхи, 

здобутки, навіть незначні.  Якщо день був невдалим, однаково намагайтеся 

віднайти позитивні моменти чи відчуття. Через тиждень / місяць 

проаналізуйте свій емоційний, мотиваційний стан. Рекомендована форма 

виконання: аналітичне порівняння, твір-роздум, есе. 

4. Спираючись на власний науковий, теоретичний досвід та емоційно-ціннісну 

відповідність, поділіть відомі Вам теорії лідерства на дві групи: реалістичні й 

нереалістичні. Свій вибір аргументуйте, за потреби проілюструйте 

прикладами.  

5. Проаналізуйте управлінську парадигму, яка застосовується Вашим куратором 

/ завідувачем кафедри / деканом факультету / ректором. Чим виправданий 

такий вибір? Свою відповідь аргументуйте, підкріпіть прикладами, описом 

конкретних ситуацій. 

Модуль 2. «Професійно-управлінські компоненти лідерства» покликаний 

допомглти студентам ідентифікувати лідерство і лідерську парадигму професійної 

діяльності як ефективний і дієвий інструмент саморозвитку та самовдосконалення. 

Такий підхід створює необмежене коло можливостей і напрямів розвитку. 
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Нові економічні реалії ставлять перед нами вимогу при призначенні або 

обранні людини на посаду враховувати не її родинні зв’язки і знайомства, а ділові 

риси, які цінуються у всьому світі. Ринкова система відсортовує якісний і неякісний 

продукт, і робота винагороджується за кінцевим результатом. Лідер як носій 

високого рівня ділових і людських якостей завжди реалізується в особистому й 

соціальному житті та в професії. 

Тренінги цього модуля більш складні, у них використовується значна кількість 

інформаційних джерел – від матеріалів монографій до журнальних статей останніх 

років видання. Усі завдання мають  інформаційно-розвивальну мету і спрямовані на 

вдосконалення таких складових характеру лідера, як когнітивна (пам’ять, думки, 

переконання) й поведінкова (набуття певних навичок, озброєння вміннями 

соціальної взаємодії, спроби вироблення власного стилю поведінки). 

Так, тренінг № 6 «Стилі лідерства. Як обрати свій?» орієнтує на засвоєння 

класичних управлінських теорій, які дозволять лідеру  бути більш ефективним у 

технічному плані. Знання стилів лідерства, слабких і сильних сторін кожного з них, 

розуміння доцільності їх застосування стануть у нагоді молодому фахівцеві.  

Тренінг № 7 «Стратегія й цілі. Раціональне планування» спрямований на 

опанування основних навичок вироблення власної стратегії, вміння встановлювати 

особисті й професійні цілі, завдання. Ці компетенції є невід’ємною складовою 

успішної людини, здатної планувати, раціонально розподіляти час, визначати 

пріоритети та цілі. 

Тренінг № 8 «Ціннісне лідерство» дозволить утілити комплексний 

аналітичний підхід до визначення, порівняння  ціннісних характеристик лідерства.  

Лідер має виступати в ролі генератора, ініціатора та реалізатора цінностей для 

послідовників. Інтерактивні форми аналізу ключових теорій лідерства допоможуть 

створити цілісну картину ціннісного лідерства.  

Тренінг № 9 «Ефективна комунікація» знайомить учасників з основними 

техніками, особливостями взаємодії та обміну великими обсягами інформації між 

членами команди.  

Досліджуючи особливості чоловічого та жіночого менеджменту, науковці 

ведуть постійні та запеклі дискусії. Одні вважають, що успішне лідерство – це 

покликання чоловіків, а жінки змушені пристосовуватися та наслідувати чоловічі 

стилі управління. Інші доводять, що жінка в бізнесі має власний ефективний стиль 

управління, який якісно відрізняється від чоловічого.  

Чи може жінка бути лідером? Однозначно може! Незважаючи на те, що 

гендерна нерівність усе ще простежується в сучасному цивілізованому світі, жінки 

очолюють компанії, корпорації, уряди, держави та доводять свою здатність 

керувати, управляти, створювати ефективні організації, вести за собою. З цього 

приводу відомий французький письменник Анрі Реньє говорив: «Жінки можуть усе, 
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чоловіки – все інше». Тому сьогодні питання жіночого лідерства актуальне, як 

ніколи раніше, а його значимість у сучасному світі беззаперечна.   

Думка про те, що жінка здатна займати лише другорядні ролі в менеджменті 

та не може стати успішним керівником, давно перетворилась на міцний, як сталь, 

суспільний і корпоративний стереотип. Для спростування чи доведення 

протилежного багато жінок ставлять кар’єру на перше місце, забуваючи чи 

ігноруючи сім’ю та материнство. Мабуть, причиною цього є ще один архаїчний 

стереотип про ділових жінок: або кар’єра, або сім’я. Прикладів «кар’єрного вибору» 

історія світового бізнесу знає багато: Лінда Вачнер, Мерлін Монро, Коко Шанель… 

Водночас багатьом жінкам вдалося досягти захмарних кар’єрних висот та одночасно 

створити щасливу родину. З-поміж них – Мері Кей, Джил Абрамсон, Бейонсе Ноулз, 

Соня Ганді, Мег Вітмен, Опра Вінфрі, Хіларі Клінтон… Жінки, які зробили чудову 

кар’єру, зуміли створити успішні компанії, організувати ефективну команду, 

руйнують ці дискримінаційні, несправедливі гіпотези і твердження. 

Тож тренінг № 10 «Гендер і лідерство» покликаний об’єктивно оцінити 

гендерні підходи до лідерства, проаналізувати особливості, недоліки й переваги всіх 

підходів, сформувати власне толерантне позиціонування в гендерних питаннях.  

Приклади завдань для саморозвитку та самовдосконалення. 

1. Проаналізуйте лідерський стиль Вашого куратора на основі його/її поведінки 

в одній із подій, яка відбулась у житті вашої студентської групи (підготовка до 

КВК, святковий концерт, спортивні змагання, День університету). Запишіть 

результати своєї аналітичної діяльності. Дайте оцінку й рекомендацію, який 

би стиль лідерської участі стосовно вашої групи обрали Ви, якби були 

куратором (відповідно до конкретної події, в якій брала участь група разом із 

куратором)? Свою відповідь аргументуйте, проілюструйте прикладами. 

2. Сформулюйте цілі, бажані для досягнення успіху в житті та професійній 

діяльності. Складіть відповідно до обраних цілей власні плани на рік, на п’ять, 

на десять років. Сформулюйте детальний раціональний план досягнення 

поставлених цілей. Використовуючи матрицю Стівена Кові, складіть тайм-

план на завтрашній день, на поточний тиждень, місяць, рік. Перед цим 

проаналізуйте свої плани та досягнення за відповідні проміжки часу за 

методикою «анти-час». Урахуйте попередній життєвий досвід при складанні 

нового плану. 

3. Комунікацію часто ототожнюють із спілкуванням та здатністю взаємодіяти з 

іншими людьми. Однак це неправильно. Прочитайте відповідну літературу, 

подумайте й дайте відповідь на питання: чому менеджерів сприймають як 

«інформаційні процесори», а лідерів, як правило, як «майстрів комунікації»? 

Свою відповідь аргументуйте, проілюструйте прикладами. 
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4. Лідерство не має гендерних ознак, однак, у сучасному світі існують гендерні  

стереотипи сприйняття постаті лідера. Ознайомтеся з діяльністю відомих 

представниць ділового світу чи політикуму України (або світу), проаналізуйте 

фактори, які сприяють їхньому успіху, зіставте можливості власного 

потенціалу та можливості його розвитку на основі професійних практичних 

ситуацій. З’ясуйте, які лідерські риси допомагають героїням сюжетів у 

досягненні поставлених цілей. Свою відповідь аргументуйте, проілюструйте 

прикладами. 

Модуль 3. «Особистісні якості лідера» є ключовим в цьому комплексі 

тренінгів, оскільки дає студентам практичн інструменти розвитку своїх лідерських 

якостей, становлення студента як безперечного ціннісного і морально-етичного 

орієнтиру для своїх послідовників. Саме тому він має володіти унікальним 

лідерським набором особистісних якостей, акумульованих упродовж життя. Відтак 

лідерство – це аж ніяк не визнання. Це підтвердження копіткої роботи над собою –  

постійної і безальтернативної. 

Особистість – це конкретний людський індивід з індивідуально виявленими 

своєрідними розумовими, вольовими та фізичними властивостями. Особистість – це 

відносно стабільні поведінкові установки, які визначаються прихованими якостями 

й процесами, що є реакцією на стимули зовнішнього середовища, тобто впливу 

людей, ідей, об’єктів. Однією із найяскравіших характеристик особистості виступає 

її індивідуальність, під якою розуміють своєрідне, неповторне поєднання таких 

психологічних особливостей людини, як характер, темперамент, особливості 

перебігу психічних процесів, специфіка мотиваційної сфери, спрямованості. Тож які 

риси роблять людину лідером? 

Тренінги цього модуля різні за складністю, а їх змістовне навантаження має на 

меті реалізацію основних компонентів сучасної парадигми освіти – аксіологічну 

складову, або оцінну, що вводить студента у світ загальноприйнятих цінностей, 

спонукає замислитися над власним лідерським потенціалом, порівняти рівень своїх 

досягнень з бажаною моделлю ідентичності, отже, скеровує на самовдосконалення, 

навчання впродовж усього життя. 

Матеріал цього модуля має налаштувати особистість на усвідомлення того, що 

не всі лідери народилися з багажем лідерських якостей, чимало з них стали такими 

завдяки неперервній ретельній роботі над розвитком когнітивних і поведінкових 

складових свого характеру. 

Цей модуль передбачає вивчення структури особистості лідера, осмислення 

різних підходів до її вивчення; з’ясування основних складових; опанування основ 

когнітивної складової особистості лідера. Тренінги мають створити чіткі механізми 

розширення «картини світу» у свідомості слухачів, вплинути на продуктивність 

їхньої діяльності. Тренінгові вправи дозволять  експериментально визначити 
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особисті якісні характеристики. Доцільним є використання тесту Маєр-Брігс, який 

допоможе з’ясувати індивідуальне сприйняття інформації, оцінку інформації та 

прийняття рішення на основі цієї інформації. 

Окрім когнітивних складових особистості лідера, учасники мають зупинитися 

на поведінкових установках, познайомитися з Я-Концепцією, визначити, яким має 

бути локус контролю лідера, оволодіти ціннісними принципами особистості лідера, 

відкрити невичерпне джерело особистісних ресурсів, які закриті поки що в їхньому 

емоційному інтелекті, навчитися управляти своїми емоціями і стати ефективними в 

житті і трудовій діяльності. 

Тренінги цього модуля покликані сприяти постійному пошуку шляхів 

розвитку своєї особистості та досягнення поставлених у житті цілей. 

Приклади завдань для саморозвитку та самовдосконалення. 

1. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Підготуйте 

самопрезентацію (усне коротке повідомлення про себе) за схемою: «Мої 

успіхи в школі – досягнення в університеті – бачення власного майбутнього». 

Самопрезентація не повинна дублювати автобіографію чи резюме. 

2. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Використовуючи доступні 

інформаційні ресурси, зробіть детальний аналіз лідерських якостей публічної 

людини (актор, політик, спортсмен, громадський діяч, історична постать, 

літературний персонаж тощо). Окремо, незалежно від попереднього аналізу, 

виконайте комплексний аналіз лідерських рис антигероя. Порівняйте ці 

характеристики. Враження запишіть. 

3. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Французький мислитель 

Монтень якось зауважив: «Людина страждає не стільки від того, що 

відбувається, скільки від того, як вона оцінює те, що відбувається». Наведіть 

приклад із будь-яких доступних інформаційних джерел чи життєвого досвіду, 

коли стосунки з персоналом викликають у лідера стрес.  

4. Поміркуйте, як можна було понизити силу стрес-фактора в розглянутій Вами 

ситуації? Аргументуйте свою відповідь, проілюструйте прикладами. 

5. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Співпереживання, ділова 

освіченість, запобігливість, натхнення, чуйність, активність і оптимізм, 

допомога в самовдосконаленні, сприяння змінам, урегулювання конфліктів, 

зміцнення стосунків, командна робота та співробітництво — все це соціальні 

навички лідера, які визначають його здатність управляти відносинами з 

людьми. Проаналізуйте, якою мірою кожним з елементів володієте Ви. У 

прояві яких елементів Вам ще потрібно самовдосконалюватися? Намагайтеся 

бути об’єктивними в самооцінці.  

6. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Фахівці з формування 

іміджу – іміджмейкери стверджують, що імідж лідера має ряд складових: 
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зовнішній імідж (одяг, зачіска, аксесуари); мімічний імідж (міміка, вираз 

обличчя, усмішка); кінетичний імідж (постать, рухи, жести); вербальний імідж 

(голос, стиль уживаних мовних зворотів, словниковий запас, спосіб і манера 

побудови речень); ментальний імідж (світогляд, принципи, етичні установки, 

релігійні переконання, соціальні стереотипи); фоновий імідж (інформація про 

лідера, що одержується з допоміжних джерел: ЗМІ, друзі, партнери, клієнти); 

матеріальний імідж (автомобіль, будинок, квартира, наручний годинник, 

меблі, посуд, предмети мистецтва). Проаналізуйте складові свого іміджу. 

Будьте відвертими й уважними. Визначте елементи, над якими потрібно 

працювати. Які шляхи вдосконалення власного іміджу оберете?  

Модуль 4. «Командно-організаційні показники лідерської парадигми» має 

на меті розвивати здатність органічно поєднати абсолютно різних людей в 

ефективну команду, мотивувати їх працювати в синергії над досягненням 

командних завдань, безпомилково визначати функціональні ролі членів команди. Це 

і визначає головні командні показники ефективності лідера. 

Теоретичні дослідження завсідчують, що знання і здібності лідера люди 

завжди оцінюють значно вище, ніж відповідні якості решти членів групи. Однак 

аналіз реальних груп демонструє інші результати. Лідером групи може стати тільки 

людина, яка здатна привести групу до вирішення тих чи інших групових ситуацій, 

проблем, завдань, яка є носієм найбільш важливих для цієї групи особистісних рис і 

поділяє цінності, притаманні групі. Прикметно, що лідер в одній групі зовсім не 

обов’язково стане знову лідером в іншій – з іншими цінностями, очікуваннями й 

вимогами до лідера.  

Головною рисою лідера є спроможність швидко знаходити ефективні способи 

та засоби вирішення завдань, підтверджується на кожному кроці. Тож робота в 

цьому модулі дозволить учасникам, слухачам розвивати здатність  швидко і 

правильно оцінювати ситуацію, виділяти завдання, що потребують першочергової 

реалізації, відрізняти здійсненне від безплідного прожектерства, при цьому досить 

точно розрахувати час. Тренінги навчать виявляти і розвивати в собі здатність 

працювати в команді, керувати нею. Така діяльність ґрунтується на цілому 

комплексі соціально-психологічних якостей і властивостей. Велику роль відіграє 

довіра до лідера: визнання його чеснот, заслуг і повноважень, визнання 

необхідності, правильності та результативності його дій. Це внутрішня згода з 

носієм авторитету, готовність діяти відповідно до його установок.  

Проводячи тренінги, присвячені командно-організаційним показникам 

лідерської парадигми, слід акцентувати увагу слухачів на таких аспектах: 

 Тренінг № 16. «Команда як продукт професійної та колективної еволюції». – Що 

таке команда? Передумови виникнення. Особливості команди як соціальної 
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організації. Типологія та характеристика команд. Якості командного гравця. 

Принципи ефективної командної роботи.  

 Тренінг № 17. «Як створити ефективну команду?». – Етапи формування та стадії 

розвитку. Розуміння труднощів при формуванні команди.  

 Тренінг № 18. «Функціональні ролі в команді».  Способи, принципи, 

закономірності розподілу функціональних ролей у команді. Наукові підходи. 

Дослідження М. Белбіна. 

 Тренінг № 19. «Визначення командних цілей. Емоційно-мотиваційна складова 

командної роботи». –Унікальні переваги командної роботи. Віра в командні та 

корпоративні ідеали. Ініціативність та практичність членів команди. Генерування 

ідей і несення відповідальність за їх реалізації. Навіщо ставити командні цілі? 

Ефективні методики постановки командних цілей.  

 Тренінг № 20. «Ефективні внутрішні командні комунікації». – Психологія 

командного спілкування. Прийоми ефективних комунікацій. Командні 

конфлікти: шляхи запобігання, способи виявлення, алгоритми розв’язання 

конфліктів.  

Особливістю модуля № 4 є лише одне завдання для саморозвитку та 

самовдосконалення. Воно складне, вимагає значних зусиль з боку команди та 

передбачає: 

 ініціювання і подальше утворення команди; 

 визначення завдань, цілей і стратегії роботи команди; 

 розподіл функціональних ролей; 

 встановлення форм звітності про діяльність команди; 

 налагодження механізмів аналізу та самоаналізу роботи команди. 

Волонтерство та досвід волонтерської роботи – обов’язкова складова 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн Північної Америки та Європи. 

Уміння об’єднуватися, консолідуватися довкола ідеї соціальної відповідальності та 

допомоги є важливим чинником формування не лише професійних компетенцій,  а й 

громадянської компетентності та соціальної активності. 

Здійсніть моніторинг діяльності волонтерських організацій у вашому місті / 

регіоні. Знайдіть можливість приєднатися до волонтерської роботи на добровільних 

умовах. Переконайте та мотивуйте долучитися до вашої команди колег, друзів, 

знайомих. 

Проаналізуйте письмово: стадії  формування вашої команди, процес 

визначення й закріплення командних ролей, розлади в команді, мотиваційні 

інструменти. Детально оцініть себе як лідера команди, ефективність та 

виправданості ваших рішень, дій у роботі команди. 
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Звіт про вашу волонтерську роботу, аналітичну оцінку роботи команди, 

результати, досягнення командної роботи оприлюдніть на науково-практичній 

конференції, підсумковій звітній конференції органів студентського 

самоврядування, у засобах масової інформації тощо. 
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