
 
  

 

 

ТРЕНІНГ «ЛІДЕРСТВО» 

Стилі лідерства  

Учасники зможуть: 

 Проаналізувати необхідний баланс між лідерством і менеджментом  

 Поміркувати про власну лідерську ідентичність, якими лідерами вони є, чим вони захоплюються, 

які лідерські підходи та навички вони хочуть розвинути   

 Дослідити концепцію автентичного лідерства і що це може означати на практиці  держслужбовця 

 Переглянути власні міжособистісні навички та стилі лідерства, яким вони надають перевагу   

Командне лідерство  

Учасники зможуть: 

 Виявити власні реакції на різні ситуації і стимули та порівняти їх з реакціями інших учасників   

 Дослідити шляхи впливу на інших, підтримуючи етичний та автентичний підходи   

 Розробити власний підхід до структурування та ведення зустрічей 

 Запланувати разом з колегами складне завдання, що вимагає співпраці, маючи дуже обмежений 

період часу 

 Оглянути динаміку роботи команди (виявити асинхронність командної роботи)    

 

 

 Знайомство – хто я? Нарис особистості 

 Моделі менеджменту і лідерства 

 Автентичність у лідерстві 

 Лідерство в державному управлінні 

 Аналіз компетенцій емоційного інтелекту за Гоулманом   

 Перерва  

 Ситуативне лідерство: шість стилів лідерства 

 Стилі лідерства в дії – демонстрація та обговорення 

 Стилі лідерства на практиці – вибір учасників 

 Оціновання командної роботи 
 

 

 

  

 

 

 

 

  



 
  

 

 

ТРЕНІНГ «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ» 

Модуль 1: «Зміни в діяльності організації: особисте ставлення та командна робота» 

Учасники зможуть: 

 Зрозуміти види змін 

 Поміркувати про види зміни, їх необхідність на практиці  держслужбовця 

 Вияснити особисте ставлення до змін    

 Проаналізувати необхідний баланс між особистим та командним ставленням до змін   

 Виявити власні реакції на різні ситуації і стимули проведення змін та порівняти їх з реакціями 

інших учасників   

Модуль 2: «Управління змінами та опору їм»  

Учасники зможуть: 

 Дослідити етапи проведення змін за підходом Коттера   

 Розробити власний підхід до структурування плану дій щодо впровадження процесу змін  

 Запланувати разом з колегами складне завдання управління змінами 

 Сформувати тактики опору змінам до використання в практиці  держслужбовця 

 Оглянути динаміку роботи команди в процесі управління змінами  

День перший Модуль 1: «Зміни в діяльності організації: особисте 

ставлення та командна робота» 

 Що таке зміни? Чи є необхідність в управлінні змінами? 

 Вправа «Зміни для мене це?»  

 Представлення та обговорення кейсів впровадження змін. 

 Рефлексія-опитувальник: «Як ви ставитесь до змін?» 

 Перерва 

 Емоційна динаміка змін: я і команда. 

 Вправа: «Моделювання кривої відношення до впровадження 

змін». 

 Рефлексія: «Фактор збереження цілісності «Я» в команді» 

День другий Модуль 2: «Управління змінами та опору їм» 

 Моделі організаційних змін 

 Етапи процесу впровадження змін 

 8 кроків управління змінами (Д. Коттер) 

 Вправа: «Креативне мислення про зміни» 

 Перерва 

 Чи буває опір змінам? 

 Тактики зниження опору змінам 

 Вправа: «Супровід проведення змін» 

 Командна рефлексія: «Вибір власних інструментів управління 

змінами та опору їм» 
 


