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Карамушка Л.М., Вознюк А.В. Зміст та структура навчального спецкурсу «Формування 

психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах». 

У статті обґрунтовано мету та завдання навчального спецкурсу. Визначено структуру та обсяг 

навчального спецкурсу, який включає два розділи. Показано, що спецкурс розроблено для очної та очно-

дистанційної форми підвищення кваліфікації керівників освітніх організацій у системі післядипломної 

педагогічної освіти. Представлено загальний дизайн лекцій, практичних занять та програми 

особистісно-професійного зростання керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах. 
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психологічна підготовка керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах, 

навчальний спецкурс. 

 

Карамушка Л.Н., Вознюк А.В. Содержание и структура учебного спецкурса «Формирование 

психологической готовности руководителей к управлению педагогическими работниками в 

образовательных округах». В статье обоснованы цели и задачи учебного спецкурса. Определены 

структура и объем учебного спецкурса, который включает два раздела. Показано, что спецкурс 

разработан для очной и очно-дистанционной формы повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций в системе последипломного педагогического образования. Представлен 

общий дизайн лекций, практических занятий и программы личностно-профессионального роста 

руководителей к управлению педагогическими работниками в образовательных округах. 

Ключевые слова: образовательный округ, управление педагогическими работниками в 

образовательных округах, психологическая подготовка руководителей к управлению педагогическими 

работниками в образовательных округах, учебный спецкурс. 

 

Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в нашій країні, не можуть не вплинути на 

зміни освітніх потреб її громадян. Сьогодні, як ніколи, виникла потреба в якісній освіті, 

основним показником якої є підготовка випускника з відповідними професійно-орієнтованими 

компетенціями. Однак зростання малокомплектних шкіл, низький рівень їхнього ресурсного 

забезпечення (педагогічні працівники, матеріально-технічна база, навчально-методичне 

забезпечення тощо) призвели до неефективності функціонування таких шкіл. Тому виникла 

нагальна потреба у створенні нової структури сільської освітньої мережі, за якої кожен учень 

мав би можливість, незалежно від місця проживання, одержати якісні освітні послуги 

відповідно до його здібностей та інтересів. Такою структурною одиницею, надзвичайно дієвою 

і прогресивною, як засвідчує досвід інших держав, є освітні округи. Однак, слід зазначити, що 

успішність функціонування освітнього округу в першу чергу залежить від компетентності 

керівника освітньої організації, від рівня його професійної підготовки як до управління освітнім 

округом в цілому, так і до роботи з педагогічними працівниками. Одним із можливих шляхів 

розв’язання цієї проблеми є вдала психологічна підготовка керівників до успішного управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі аналізу наукової літератури можна 

стверджувати, що останнім часом значна кількість досліджень була присвячена загальним 

питанням підвищення кваліфікації керівників освітніх організацій у системі післядипломної 

педагогічної освіти, таким як: визначення змісту та структури загальної психологічної 
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готовності керівників закладів середньої освіти до управління (Л. Карамушка) [21]; розвиток 

професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 

системі післядипломної педагогічної освіти (Т. Сорочан) [44]; зростання психологічної 

компетентності керівника освітньої організації у процесі підвищення кваліфікації 

(І. Сингаївська) [43]; особливості управління підвищенням кваліфікації керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості (Р. Зуб’як) [18] та ін. 

У свою чергу необхідно зазначити, що деякі вчені займалися питаннями розвитку лише 

окремих компонентів психологічної готовності керівників освітніх організацій у системі 

післядипломної педагогічної освіти. Таких, наприклад, як: розвиток професійних умінь 

керівника школи в системі післядипломної освіти (Л. Пермінова) [38]; зміст, форми і методи 

роботи з розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі 

підвищення кваліфікації (Т. Махиня) [33]; соціально-психологічні умови особистісного 

розвитку керівників закладів середньої освіти у процесі підвищення кваліфікації (О. Бондарчук) 

[3]; особливості  формування мотивації професійного розвитку керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів в умовах очно-дистанційного навчання (Д. Рождественська) [42]; 

методологічні аспекти зростання професійного потенціалу керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів (О. Ворон) [11] та ін. 

Низку робіт було присвячено проблемі формування культури керівників у системі 

післядипломної педагогічної освіти, а саме: формуванню психологічної культури керівників 

загальноосвітніх шкіл у системі післядипломної освіти (Г. Кот) [25]; розвиткові управлінської 

культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації 

(С. Королюк) [23]. 

Слід відмітити, що деякі вчені наголошували на важливості розвитку комунікативності 

керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти, зокрема, розвитку 

комунікативної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної освіти 

(С. Жарая, В. Малюська) [16]; психологічних умовах підготовки керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів до управлінського спілкування (О. Брюховецька) [5]. 

Огляд наукових досліджень свідчить про те, що науковці ґрунтовно цікавлять питання 

психологічної готовності керівників освітніх організацій до певних напрямів управлінської 

діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти, а саме: зміст і складові психологічної 

підготовки керівників та персоналу освітніх організацій до роботи з обдарованими дітьми в 

умовах післядипломної педагогічної освіти (Н. Пінчук) [40]; психологічна підготовка 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною 

службою (І. Овдієнко) [35]; формування психологічної готовності заступника директора школи 

до взаємодії з учителями в умовах конфлікту (Т. Дзюба) [15]; психологічна підготовка 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої 

організації (М. Фадєєва) [47] та ін. 

Що ж до проблеми формування психологічної готовності керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах в системі післядипломної педагогічної освіти, 

то вона раніше не вивчалася і потребує детального вивчення. 

У наших попередніх дослідженнях розкрито психолого-організаційні особливості 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах [7]; розроблено модель 

психологічної підготовки керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах [9]; визначено умови формування психологічної готовності керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах [10]. Також досліджено стан розробки 

проблеми формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління 

педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти [8]. Разом із тим, 

залишається не вивченим питання, яке стосується розкриття змісту та структури навчального 

спецкурсу «Формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах». 
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Мета статті – визначити зміст та структуру навчального спецкурсу «Формування 

психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах». 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Організаційною формою 

підвищення кваліфікації керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної 

освіти з означеної проблеми може стати навчальний спецкурс «Формування психологічної 

готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах». 

Мета спецкурсу: розкрити психологічні особливості управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах та психологічну готовність керівників до успішного його 

проведення. 

Завдання спецкурсу:  

1) отримання нових знань про інноваційний підхід до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах та усвідомлення керівниками значущості його запровадження 

в таких об’єднаннях; 

2) оволодіння керівниками знаннями щодо психологічної готовності до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах та системи чинників, що впливають на цей 

процес;  

3) опанування керівниками діагностичним інструментарієм основних складових 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах (підбір, відбір педагогічних 

працівників; адаптація педагогічних працівників; оцінка педагогічних працівників; професійне 

навчання педагогічних працівників; особистісно-професійне зростання педагогічних 

працівників) та психологічної готовності до його здійснення; 

4) аналіз керівниками власних особистісних характеристик, переважаючих потреб і 

ціннісних орієнтацій для здійснення процесу управління педагогічними працівниками в 

освітніх округах та визначення психологічних умов щодо їхнього вдосконалення та розвитку; 

5) оволодіння керівниками первинними вміннями підбору організаційних форм й методів 

для успішного здійснення процесу управління педагогічними працівниками в освітніх округах 

та розвитку складових психологічної готовності до такого процесу. 

Структура спецкурсу «Формування психологічної готовності керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах» включає два розділи та визначається за таким 

загальним планом (табл. 1).  

Обсяг та організаційна форма спецкурсу. Програмний матеріал спецкурсу розраховано 

на 54 академічних години, з яких: 14 акад. год. – лекційні заняття; 24 акад. год. – практичні 

заняття; 16 акад. год. – самостійна робота. 

Спецкурс розроблено для очної та очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації 

керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти. Так, очно-

дистанційна форма передбачає проведення двох очних сесій (настановної та контрольно-

залікової), тривалістю п’ять днів кожна, та міжсесійного періоду (дистанційний етап для 

самостійної роботи протягом 4 тижнів). На очному етапі планується по 7 лекційних та 

практичних занять: під час настановної сесії по 3 лекційних та практичних заняття, кожне з 

яких складає 2 години, а під час контрольно-залікової сесії по 4 лекційних та практичних 

заняття, із них по 2 години виділяється на лекційні заняття і по 4 години – на практичні заняття. 

Крім того, в структурі спецкурсу 2 години відводиться на презентацію програми особистісно-

професійного зростання керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах. На дистанційному етапі слухачі будуть виконувати спеціальні індивідуальні домашні 

завдання, що дозволить їм успішно виконати завдання під час практичних занять. Обсяг 

самостійної роботи складає 16 годин. 

Стосовно очної форми, необхідно зазначити, що така форма передбачає проведення по 

7 лекційних та практичних занять протягом 4 тижнів, 2 години для презентації програми 

особистісно-професійного зростання керівників до управління педагогічними працівниками в 

освітніх округах. Також 16 годин відводиться на самостійну роботу. 
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Таблиця 1 

Структура спецкурсу  

«Формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах» 

 

№ 

з/п 

Назва тем змістовних розділів 
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кількість годин 
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Розділ 1. Психологічний аналіз управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах 

1 Тема 1. Сутність управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах та роль керівника в 

такому процесі 

4 2 2 2 

2 Тема 2. Інноваційний підхід до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах 
6 2 2 2 

Розділ 2. Особливості психологічної готовності керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах 

3 Тема 3. Психологічна готовність керівників до 

управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах та основні чинники її становлення 

6 2 2 2 

4 Тема 4. Особистісний  компонент психологічної 

готовності керівників до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах 

8 2 4 2 

5 Тема 5. Мотиваційний компонент психологічної 

готовності керівників до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах 

8 2 4 2 

6 Тема 6. Когнітивний компонент психологічної 

готовності керівників до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах 

8 2 4 2 

7 Тема 7. Операційно-діяльнісний компонент 

психологічної готовності керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах 

8 2 4 2 

Розробка програми особистісно-професійного зростання 

керівників до управління педагогічними працівниками в 

освітніх округах та її презентація 

6  2 2 

Усього 54 14 24 16 

 

Загальний дизайн спецкурсу 

Розділ 1 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ В ОСВІТНІХ ОКРУГАХ 

Тема 1. Сутність управління педагогічними працівниками в освітніх округах та роль 

керівника в такому процесі. 

Лекційне заняття 1.1. Сутність управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах та роль керівника в такому процесі. 

Питання для обговорення: 
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1. Визначення та особливості управлінської діяльності керівників в освітніх округах. 

2.  Основні напрями управлінської діяльності керівників в освітніх округах.    

3. Управління педагогічними працівниками як один із напрямів управлінської діяльності 

керівників в освітніх округах. 

Література: [6; 26; 27; 29; 30; 34; 36; 45; 49].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Практичне  заняття 1.2. Специфіка управління педагогічними працівниками в 

освітніх округах. 

1. Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): «Управлінська 

діяльність…», «Управління педагогічними працівниками…».  

2. Групова дискусія: «Які є загальні та специфічні особливості управлінської діяльності в 

освітніх округах керівників порівняно з іншими видами діяльності?». 

3. Індивідуальне рефлексивне завдання (з подальшим груповим обговоренням) (письмовий 

варіант): «Виберіть за значущістю для Вас виокремлені складові управлінської діяльності в 

освітніх округах та позначте їх відповідним цифровим номером».  

4. Робота в малих групах та презентація виконання завдання з елементами дискусії: 

«Об’єднайте складові управлінської діяльності в освітніх округах у певні групи і надайте їм 

відповідні назви». 

5. Міні-лекція з використанням мультимедійної презентації: «Сутність, особливості та 

основні напрями управлінської діяльності керівників в освітніх округах». 

 

Тема 2. Інноваційний підхід до управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах. 

Лекційне заняття 2.1. Сутність інноваційного підходу до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах. 

Питання для обговорення: 

1. Порівняльний аналіз традиційного та інноваційного підходів до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

2. Психолого-організаційні особливості інноваційного підходу до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

3. Сутність та специфіка складових управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах. 

Література: [7; 12; 20; 24; 28; 31; 41; 48].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Практичне  заняття 2.2. Особливості інноваційного підходу до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

1. Індивідуальне проблемне завдання (з наступним груповим обговоренням): «На прикладі 

власного навчального закладу проаналізуйте, як здійснюється управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах. Визначте плюси та мінуси такого процесу».  

2. Групова дискусія: «З якою метою здійснюється управління педагогічними працівниками 

в освітніх округах?». 

3. Робота в малих групах та презентація виконання завдання з елементами дискусії*: 

«Враховуючи результати домашнього завдання,  розробити алгоритм роботи з педагогічними 

працівниками в освітніх округах». *Під час обговорення звернути увагу, якому підходу 

(традиційному чи інноваційному) віддають перевагу керівники у процесі управління 

педагогічними працівниками. 

4. Робота в парах (з наступним груповим обговоренням): «Які організаційні форми й 

методи Ви використовуєте для успішної реалізації інноваційних складових управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах?». 

5. Міні-лекція з використанням мультимедійної презентації: «Сутність та особливості 

інноваційного підходу до управління педагогічними працівниками в освітніх округах». 

6. Домашнє завдання:  

1 частина (виконання завдання до проведення практичного заняття): 
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1.1. Індивідуальне рефлексивне завдання (письмовий варіант): «Проаналізуйте та здійсніть 

ранжування складових управління педагогічними працівниками в освітніх округах за ступенем 

їхньої значущості для Вас особисто». 

2 частина (виконання завдання після проведення практичного заняття): 

2.1. Здійснити детальний аналіз складових управління педагогічними працівниками в 

освітніх округах та на основі інноваційного підходу визначити шляхи їхнього вдосконалення. 

 

Розділ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ 

ДО УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ В ОСВІТНІХ ОКРУГАХ 

Тема 3. Психологічна готовність керівників до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах та основні чинники її становлення. 

Лекційне заняття 3.1. Психологічна готовність керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах: сутність та чинники  становлення. 

Питання для обговорення: 

1. Особливості структури психологічної готовності керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

2. Характеристика змісту психологічної готовності керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

3. Система чинників, які впливають на успішність психологічної готовності керівників до 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

Література: [1; 13; 16; 17; 19; 23; 35; 40; 47].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Практичне заняття 3.2. Зміст і структура психологічної готовності керівників до 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

1. Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): «Психологічна 

готовність …»; «Психологічна готовність керівників до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах …».  

2. Індивідуальне рефлексивне завдання (з подальшим груповим обговоренням) (письмовий 

варіант): «Виберіть за значущістю для Вас виокремлені компоненти психологічної готовності 

керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах та позначте їх 

відповідним цифровим номером». 

3. Міні-лекція з використанням мультимедійної презентації: «Зміст і структура 

психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах». 

4. Групова дискусія: «Які чинники можуть впливати на психологічну готовність 

керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах?» 

5. Міні-лекція з використанням мультимедійної презентації: «Основні групи чинників, які 

впливають на успішність психологічної готовності керівників до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах». 

6. Домашнє завдання:  

1 частина (виконання завдання до проведення практичного заняття): 

1.1. Індивідуальне рефлексивне завдання (письмовий варіант): «Виокреміть основні 

чинники, які більшою мірою впливають на Ваш рівень  психологічної підготовки до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах». 

2 частина (виконання завдання після проведення практичного заняття): 

2.1. Психологічний практикум: «Визначте рівень розвитку внутрішніх (психологічних) 

чинників Вашої освітньої організації та вкажіть, яким чином вони впливають на успішність 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах (організаційний розвиток; 

організаційна культура; соціально-психологічний клімат). 

 

Тема 4. Особистісний  компонент психологічної готовності керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 
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Лекційне заняття 4.1. Зміст та структура особистісного компонента психологічної 

готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

Питання для обговорення: 

1. Зміст і структура особистісного компонента психологічної готовності керівників до 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

2. Основні групи особистісних характеристик керівників до успішного управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

3. Визначення та різновиди потенціалів керівників для успішного здійснення управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

Література: [3; 5; 7; 14; 26; 39; 46; 48].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Практичне заняття 4.2. Розвиток особистісних характеристик керівників до 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

1. «Мозковий штурм»: «Які особистісні характеристики повинен мати керівник для 

успішного здійснення управління педагогічними працівниками в освітніх округах?» 

2. Міні-лекція з використанням мультимедійної презентації: «Зміст та структура 

особистісного компонента психологічної готовності керівників до управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах». 

3. Індивідуальне письмове завдання (з подальшим груповим обговоренням): «Враховуючи 

результати домашнього завдання, побудуйте власний психологічний профіль особистості на 

основі результатів рівня розвитку особистісних характеристик. Із визначених вище 

особистісних характеристик виберіть ті, які Ви хотіли б розвинути, вдосконалити для 

успішного управління педагогічними працівниками в освітніх округах». 

4. Творче завдання (робота в малих групах та презентація виконання завдання з 

елементами дискусії: «Побудуйте психологічний профіль особистості керівника для успішного 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Представте у вигляді схеми чи 

малюнка на ватманах». 

5. Групова дискусія: «Які організаційні форми та методи можуть сприяти розвитку 

особистісних характеристик керівників, необхідних для успішного управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах?» 

6. Домашнє завдання:  

1 частина (виконання завдання до проведення практичного заняття): 

1.1. Психологічний практикум: «Визначте рівень розвитку Ваших особистісних 

характеристик (управлінський потенціал; організаторський потенціал; лідерський потенціал; 

комунікативний потенціал; творчий потенціал; вольовий потенціал; стилі поведінки в 

конфліктній ситуації; самооцінка особистості керівника). 

2 частина (виконання завдання після проведення практичного заняття): 

2.1. Розробити власну програму особистісного зростання керівника (визначити 

організаційні форми та засоби розвитку власних особистісних характеристик керівника, 

необхідних для успішного управління педагогічними працівниками в освітніх округах). 

Тема 5. Мотиваційний компонент психологічної готовності керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

Лекційне заняття 5.1. Зміст та структура мотиваційного компонента психологічної 

готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

Питання для обговорення: 

1. Зміст і структура мотиваційного компонента психологічної готовності керівників до 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

2. Характеристика переважаючих потреб керівників при здійсненні процесу управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

3. Система ціннісних орієнтацій керівників щодо успішного управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах. 

Література: [4; 5; 15; 21; 25; 35; 37; 40; 42; 47].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Практичне заняття 5.2. Розвиток мотивації управлінської діяльності керівників та її 

значення для процесу управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

1. Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): «Мотивація…»; 

«Мотивація управлінської діяльності…». 

2. Групова дискусія: «Які потреби та ціннісні орієнтації повинні переважати у керівників 

для успішного здійснення управління педагогічними працівниками в освітніх округах?». 

3. Міні-лекція з використанням мультимедійної презентації: «Особливості мотиваційного 

компонента психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в 

освітніх округах». 

4. Індивідуальне рефлексивне завдання (з наступним груповим обговоренням): 

«Враховуючи результати домашнього завдання, виберіть потреби та ціннісні орієнтації, які б 

Ви хотіли розвинути, вдосконалити для успішного управління  педагогічними працівниками в 

освітніх округах (виберіть, будь ласка, із кожної групи, поданої вище, окремо)». 

5. Робота в малих групах (з наступним груповим обговоренням): «Визначте психологічні 

умови та засоби розвитку потреб та ціннісних орієнтацій, необхідних для успішного управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах». 

6. Домашнє завдання:  

1 частина (виконання завдання до проведення практичного заняття): 

1.1. Психологічний практикум: «Визначте рівень переважаючих у Вас потреб та ціннісних 

орієнтацій, які сприятимуть успішному здійсненню управлінню педагогічними працівниками в 

освітніх округах». 

2 частина (виконання завдання після проведення практичного заняття): 

2.1. Розробити власну програму вдосконалення та розвитку потреб і ціннісних орієнтацій 

для успішного здійснення управління педагогічними працівниками в освітніх округах 

(визначити організаційні форми та засоби розвитку власних потреб і ціннісних орієнтацій, 

необхідних для успішного управління педагогічними працівниками). 

 

Тема 6. Когнітивний компонент психологічної готовності керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

Лекційне заняття 6.1. Зміст та структура когнітивного компонента психологічної 

готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

Питання для обговорення: 

1. Зміст і структура когнітивного компонента психологічної готовності керівників до 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

2. Характеристика основних складових управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах. 

3. Організаційні форми та методи для успішної реалізації складових управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

Література: [7; 12; 15; 20; 21; 24; 28; 31; 41; 47; 48].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Практичне заняття 6.2. Розвиток знань керівників з проблеми управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

1. Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): «Підбір, відбір 

педагогічних працівників…»; «Адаптація педагогічних працівників…»; «Оцінка педагогічних 

працівників…»; «Професійне навчання педагогічних працівників…»; «Особистісно-професійне 

зростання педагогічних працівників…».  

2. Групова дискусія: «З якою метою реалізуються основні складові управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах (підбір, відбір педагогічних працівників; 

адаптація педагогічних працівників; оцінка педагогічних працівників; професійне навчання 

педагогічних працівників; особистісно-професійне зростання педагогічних працівників)?». 

3. Міні-лекція з використанням мультимедійної презентації: «Особливості когнітивного 

компонента психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в 

освітніх округах». 
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4. Робота в парах (з подальшим груповим обговоренням) (письмовий варіант): «Виберіть 

за значущістю для Вас виокремлені організаційні форми та методи, що сприятимуть успішній 

реалізації кожної складової управління педагогічними працівниками в освітніх округах, та 

позначте їх відповідним цифровим номером». 

5. Міні-лекція з використанням мультимедійної презентації: «Дві основні групи 

організаційних форм та методів щодо успішної реалізації кожної складової управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах». 

6. Домашнє завдання:  

1 частина (виконання завдання до проведення практичного заняття): 

1.1. «Проаналізуйте, з якою метою та за допомогою яких організаційних форм і методів 

Ви здійснюєте основні складові управління педагогічними працівниками в освітніх округах? 

Які проблеми виникають у Вас під час реалізації кожної із складових управління педагогічними 

працівниками?»  

2 частина (виконання завдання після проведення практичного заняття): 

2.1. Розробити програму управління педагогічними працівниками, враховуючи напрям 

діяльності освітнього округу та стратегію його розвитку. Для розробки такої програми 

необхідно: визначення мети кожної зі складових управління педагогічними працівниками; 

підбір організаційних форм, методів й заходів, за допомогою яких буде здійснено реалізацію 

основних складових управління педагогічними працівниками; встановлення відповідальних 

осіб за виконання визначених організаційних форм, методів й заходів щодо успішного 

управління педагогічними працівниками. 

Тема 7. Операційно-діяльнісний компонент психологічної готовності керівників до 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

Лекційне заняття 7.1. Зміст та структура операційно-діяльнісного компонента 

психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах. 

Питання для обговорення: 

1. Структура операційно-діяльнісного компонента психологічної готовності керівників до 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

2. Система професійних вмінь керівників до управління педагогічними працівниками в 

освітніх округах. 

Література: [7; 12; 15; 20; 21; 24; 28; 31; 33; 38; 41; 47; 48].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Практичне заняття 7.2. Розвиток практичних вмінь та вдосконалення професійного 

досвіду керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. 

1. Групова дискусія: «Які вміння та професійний досвід повинен мати керівник для 

успішного управління педагогічними працівниками в освітніх округах?». 

2. Метод аналізу управлінських ситуацій під час управління педагогічними працівниками з 

наступним груповим обговоренням (робота в парах): «Враховуючи результати домашнього 

завдання, визначте найактуальніші управлінські ситуації, з якими стикається керівник під час 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Обґрунтуйте свій варіант рішення». 

3. Аналіз управлінських ситуацій з наступним груповим обговоренням (робота в малих 

групах): «Роздаються картки з прописаними різними управлінськими ситуаціями, які 

стосуються основних складових управління педагогічними працівниками в освітніх округах 

(підбір, відбір педагогічних працівників; адаптація педагогічних працівників; оцінка 

педагогічних працівників; професійне навчання педагогічних працівників; особистісно-

професійне зростання педагогічних працівників). Завдання: проаналізувати, за допомогою яких 

вмінь та професійного досвіду керівнику можливо вирішити дану управлінську ситуацію?» 

4. Домашнє завдання:  

1 частина (виконання завдання до проведення практичного заняття): 

1.1. «Проаналізуйте та опишіть, з якими управлінськими ситуаціями Ви найчастіше 

стикаєтесь під час управління педагогічними працівниками в освітніх округах? Обґрунтуйте 

свій варіант рішення». 
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2 частина (виконання завдання до проведення практичного заняття): 

2.1. Розробка програми особистісно-професійного зростання керівника до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах. 

Мета: розробити програму особистісно-професійного зростання керівника до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах на основі самоаналізу та результатів 

діагностичних методик. 

Основні завдання: 

1. Розробити власну програму особистісного зростання (визначити організаційні форми та 

засоби розвитку власних особистісних характеристик керівника, необхідних для успішного 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах). 

2. Розробити власну програму вдосконалення та розвитку потреб і ціннісних орієнтацій 

для успішного здійснення управління педагогічними працівниками в освітніх округах 

(визначити організаційні форми та засоби розвитку власних потреб і ціннісних орієнтацій, 

необхідних для успішного управління педагогічними працівниками). 

3. Розробити програму управління педагогічними працівниками, враховуючи напрям 

діяльності освітнього округу та стратегію його розвитку. Для розробки цієї програми 

необхідно: визначення мети кожної зі складових управління педагогічними працівниками; 

підбір організаційних форм, методів й заходів, за допомогою яких буде здійснено реалізацію 

основних складових управління педагогічними працівниками; встановлення відповідальних 

осіб за виконання визначених організаційних форм, методів й заходів щодо успішного 

управління педагогічними працівниками. 

Висновки. Розроблений навчальний спецкурс «Формування психологічної готовності 

керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах», запроваджений на 

курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти, 

створить умови для: отримання нових знань про інноваційний підхід до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах; аналізу особистісних характеристик, 

переважаючих потреб і ціннісних орієнтацій для здійснення процесу управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах та визначення психологічних умов щодо їхнього 

вдосконалення та розвитку; оволодіння первинними вміннями підбору організаційних форм й 

методів для успішного здійснення процесу управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах та розвитку складових психологічної готовності до такого процесу. 

До перспектив подальшого дослідження слід віднести вивчення ефективності 

впровадження  навчального спецкурсу (розробка критеріїв та методик дослідження).   
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Karamushka, L.M., Voznyuk, A.V. The content and structure of the training course "Formation of 

psychological readiness of managers to manage teaching staff in educational districts". The article discusses 

the objectives, structure and scope of the training course that includes two sections. The first section, which is 

made up of two topics, analyzes the essence of management of teaching staff in educational districts, the role of 

managers in this process and the innovation approach to the management of teaching staff in educational 

districts. The second section, which includes five topics, deals with the features, content and personal, 

motivational, cognitive and activity components of managers' psychological readiness to manage teaching staff 

in educational districts. The authors pay much attention to the managers' personal and professional 

development program aimed at increasing effectiveness of teaching staff management in educational districts. 

The training course is meant for full-time, part-time and distance forms of educational institution 

managers' training in the system of postgraduate education. The authors also discuss the general design of 

lectures, practical exercises, home work tasks and practical interactive techniques. 

Keywords: educational district, management of teaching staff in educational districts, managers' 

psychological training to manage teaching staff in educational districts, special training course 
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