
В НТУ «ХПИ» успешно работает Центр лидерства 

С 24 сентября по 15 октября в Центре лидерства НТУ «ХПИ», 

действующем на кафедре педагогики и психологии управления социальными 

системами им. акад. И.А. Зязюна в рамках гранта TEMPUS «ELITE»,  

проходил цикл тренингов, направленных на развитие лидерского потенциала 

личности. Это – программа вступительного уровня, она включает в себя 10 

тренинговых занятий, диагностику лидерского потенциала личности (15 FQ+ 

Fifteen Factor Queastionnaire Plus), диагностику особенностей социального 

взаимодействия личности и лидерского потенциала (PPA Tomas System). 

Центр Лидерства функционирует в НТУ «ХПИ» с октября 2015 года. 

Центр был создан на базе кафедры Педагогики и психологии управления 

социальными системами НТУ «ХПИ» в рамках проекта “ELITE” – 

«Образование для лидерства, интеллигентности и развития таланта» в рамках 

программы Tempus. Эксперты Центра лидерства прошли стажировку и 

подтвердили свою компетентность в ведущих европейских университетах – 

Университете Гринвича (Великобритания), Университете Тампере 

(Финляндия), Каунасском технологическом университете (Литва), 

Таллинском университете (Эстония). 

Возглавляет Центр лидерства НТУ «ХПИ» заведующий кафедрой 

педагогики и психологии управления социальными системами им. акад. 

И.А. Зязюна, член-корреспондент Национальной академии педагогических 

наук Украины, профессор, доктор педагогических наук Александр 

Георгиевич Романовский. Именно Александр Георгиевич является одним из 

основоположников научной школы по изучению феномена лидерства в 

Украине и работа возглавляемой им кафедры тесно связана с подготовкой 

современных лидеров в образовании, науке, промышленности, экономике; 

формированием лидерских и творческих качеств у выпускников высшей 

школы.  

Тренинги, которые проводятся в Центре лидерства, посвящены 

слагаемым формирования современного лидера: коммуникативным 



компетентностям, эмоциональному интеллекту, креативности, способности к 

адаптивному управлению, развитию памяти, мышления  и интеллекта, 

конфликтологической и риторической культуре. Эти тренинги и 

консультации направлены на максимальное раскрытие лидерского 

потенциала, заложенного в каждом человеке. Они проходят в интерактивной 

форме, в ходе которой слушатели постепенно вовлекались в дискуссию и 

вскоре сами стали активным участниками процесса. Это позволяет 

максимально просто и легко приобретать новый опыт и получать полезные 

навыки. 

Все слушатели курса получают официальный сертификат, 

подтверждающий результаты их работы и, что еще более важно – знания и 

навыки, необходимые современному лидеру.  

Приглашаем принять участие в работе следующего цикла тренингов, 

который стартует 26 ноября.  

  



В НТУ «ХПІ» успішно працює Центр лідерства 

З 24 вересня по 15 жовтня в Центрі лідерства НТУ «ХПІ», що діє на 

кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. 

І.А. Зязюна в рамках гранту TEMPUS «ELITE», проходив цикл тренінгів, 

спрямованих на розвиток лідерського потенціалу особистості. Це – програма 

вступного рівня, вона включає в себе 10 тренінгових занять, діагностику 

лідерського потенціалу особистості (15 FQ + Fifteen Factor Queastionnaire 

Plus), діагностику особливостей соціальної взаємодії особистості і 

лідерського потенціалу (PPA Tomas System). 

Центр Лідерства функціонує в НТУ «ХПІ» з жовтня 2015 року. Центр 

був створений на базі кафедри педагогіки і психології управління 

соціальними системами НТУ «ХПІ» в рамках проекту "ELITE" – «Освіта для 

лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» в рамках програми Tempus. 

Експерти Центру лідерства пройшли стажування і підтвердили свою 

компетентність в провідних європейських університетах – Університеті 

Грінвіча (Великобританія), Університеті Тампере (Фінляндія), Каунаському 

технологічному університеті (Литва), Талліннському університеті (Естонія). 

Очолює Центр лідерства НТУ «ХПІ» завідувач кафедрою педагогіки і 

психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, член-

кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор, 

доктор педагогічних наук Олександр Георгійович Романовський. Саме 

Олександр Георгійович є одним із засновників наукової школи з вивчення 

феномена лідерства в Україні, а робота очолюваної ним кафедри тісно 

пов'язана з підготовкою сучасних лідерів в освіті, науці, промисловості, 

економіці; формуванням лідерських та творчих якостей у випускників вищої 

школи. 

Тренінги, які проводяться в Центрі лідерства, присвячені складовим 

формування сучасного лідера: комунікативним компетентностям, 

емоційному інтелекту, креативності, здатності до адаптивного управління, 

розвитку пам'яті, мислення та інтелекту, конфліктологічній і риторичній 



культурі. Ці тренінги та консультації спрямовані на максимальне розкриття 

лідерського потенціалу, закладеного в кожній людині. Вони проходять в 

інтерактивній формі, в ході якої слухачі поступово залучаються до дискусії і 

незабаром самі стають активним учасниками процесу. Це дозволяє 

максимально просто і легко здобувати новий досвід та отримувати корисні 

навички. 

Всі слухачі курсу отримують офіційний сертифікат, що підтверджує 

результати їх роботи і, що ще більш важливо – знання і навички, необхідні 

сучасному лідеру. Запрошуємо взяти участь в роботі наступного циклу 

тренінгів, який стартує 26 листопада. 

 


