
План роботи гуртка «Школа лідерів» 
Навчально-тематичний план складений на той об’єм часу, що 

передбачений програмою. 
 

Мета:  
Формування досвіду громадянської поведінки лідерів шляхом залучення їх 
до справ і турбот навчального закладу, до реалізації участі у державотворенні 
шляхом сприяння розвиткові руху учнівського самоврядування 
Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг 
 
Основний зміст роботи: 

• Ознайомлення підлітків з теоретичними основами та принципами 
розвитку лідерства; 

• Розвиток навичок самоаналізу, аналізу організаторських здібностей та 
своїх нереалізованих можливостей; 

• Спрямування підлітків на роботу  над собою, на здійснення своїх 
намірів щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції; 

• Формування навичок співпраці в команді; 
• Стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи підлітків; 
• Надання можливостей для самореалізації в якості лідера і менеджера 

самостійного соціального проекту, програми. 
 

Методи і прийоми роботи:  
За основу програми покладено метод навчання «рівний – рівному»,  

суть якого полягає в тому, що основну участь у поширенні знань бере сама 
молодь.  
 
Часовий 

проміжок 
Найменування теми Зміст роботи 

Вересень 
1-2 тижні 

Організаційно-
методична робота 

Інформування, набір учнів до 
«Школи лідерівроботи, загальні 
збори груп, консультації тощо 

3 тиждень Вступ Ознайомлення з метою і завданнями 
програми гуртка. Тренінги 
комунікації. Ознайомлення з участю 
дітей та молоді у створенні світу, 
сприятливого для дітей. Розгляд 
нормативних документів. Соціальне 
проектування 

4 тиждень Лідер та лідерство 
 
 

Молодіжне лідерство. Ознайомлення 
з філософією лідерства. Теорії 
лідерства. «Згуртуємо колектив 



 
 

«Школи лідерів»!»  - виїзд на Хутір 
Надію 

Жовтень 
1-2  тижні 

Лідер, суспільство і право 
Тестування: «Рівень комунікативних 
якостейроботи 

3-4 тижні Основи ефективного 
лідерства 

Особистий розвиток лідера. Оцінка 
перспективних і негативних сторін 
лідерської поведінки. Вміння слухати 
і говорити. Вміння спілкуватися у 
групі 

Листопад 
1-2 тижні 

Основні принципи поведінки лідера. 
Соціальне проектування (практичне 
заняття) 

3-4 тижні Мистецтво спілкування 
лідера 

Тестування: «Чи вміємо ми 
спілкуватися?» Вміння переконувати 
інших. Конфлікт. Три підходи до 
вирішення проблем і конфліктів 

Грудень 
1-2 тижні 

Успіх лідера – успіх суспільства. 
Тренінг: «Технологія успіху». 
Успішна самопрезентація 
Ознайомлення з поняттям: 
«Аргумент дискусія» 

3-4 тижні Співпраця у команді. Практичне 
завдання: «Організація  новорічного 
свята», як перевірка власних 
лідерських якостей. 

Січень 
1-3 тижні 

Лідер та його команда Ознайомлення з поняттями: Лідери 
ситуативні і постійні. Партнерство. 
Організаторські знання і вміння, 
організаторські здібності. Виявлення 
якостей успішного лідера. Поради 
організатору. 

4 тиждень Імідж лідера Роль особистісного іміджу. 
Лютий 
1 тиждень 

Мистецтво самопрезентації. 
Діагностика впливу лідера 

2-4 тижні Участь дітей і молоді  у 
процесі прийняття 
рішень 

Ознайомлення із законодавчою 
базою України, в якій гарантується 
право дітей та юнацтва на участь в 
процесах прийняття рішень. Участь 
молоді та принципи реалізації 
соціальних проектів  

Березень 
1-2 тижні 

Лідер – організатор 
однолітків 
 

Лідер – організатор волонтерів. 
Складові волонтерської програми. 
Практичні завдання: «Зробимо дітям-



 сиротам – свято!»; «Подаруй 
посмішку перехожим!»;  

3-4 тижні Проектні технології – інноваційні. 
Ознайомлення з програмою «Intel® 
Навчання для майбутнього». 
Створення проекту. 

Квітень 
1-4 тижні 

Створення молодіжної громадської 
організації. Розробка Статуту 
організації, програми діяльності 

Травень 
1-4 тижні 

Конкурсна програма 
«Лідер року» 

Підготовка і організація виступу 
лідера. Практичне завдання: 
«Приділи увагу ветеранам та 
інвалідам!» 
Створення власного проекту.  

Червень 
1-3 тижні 

Набуття навичок 
організаторської та 
лідерської майстерності 

Участь в тренінгових програмах. 
Проведення тренінгів: «Рівний у 
своїх правах», «Я-лідер» тощо 
 

4 тиждень Підбиття підсумків роботи «Школи 
лідерів». Вихідне тестування 
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